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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-09-08 

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Gustav Ekbäck (från § 4) 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 5 Christina Landegren 

§ 6 Sofia Medin och Jan Liliemark  

§ 9 Gunilla Gunnarsson 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar att mötet med Region Stockholm om gemensamma kallelsekansliet för tjock- och 

ändtarmscancerscreening har blivit av. Deltog gjorde bland annat Björn Eriksson, chefsjuristen i 

Stockholm samt experter från SKR och RCC. Alla vid mötet var överens om att det 

gemensamma kallelsekansliet är en önskvärd tjänst men Region Stockholm är angelägna om att 

lösningen ska vara juridiskt hållbar för att inte riskera bakslag. De har bett att få utreda vidare 

och återkomma. 

Hans bjuder in alla till en planerad workshop för den långsiktiga målbilden för Min vårdplan i 

förhållande till närliggande projekt (eftermiddagen den 17 september). Workshopen kommer att 

ta fram beslutsförslag om långsiktig förvaltning m.m. som kommer att komma tillbaka till 

samverkan och därför är det bra om några av cheferna kan vara med.  

Beslut: Minnesanteckningarna från 18–19 augusti, 25 augusti och 1 september fastställs.  

Beslut: I fortsättningen ska vi vid varje möte fastställa anteckningarna från föregående vecka, 

under förutsättning att de skickats ut i rimlig tid. 
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2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Webbinarier 

Ansvaret för webbinarier kommer att spridas mellan de olika RCC:na och börja tidigast i 

oktober. Väst arrangerar ett webbinarium om cancerrehabilitering, Norr om SVF och Uppsala 

Örebro om kontaktsjuksköterskor. Förslag till datum: 9 oktober, 17 november, 4 december.  

Bo hör med grupperna om datumen kan fungera. Ordningen på seminarierna beror på hur lång 

framförhållning som behövs för planeringen. 

Beslut: Vi godkänner den preliminära planen av webbinarier för hösten och Bo får i uppdrag 

att fortsätta hålla i planeringen tillsammans med ansvariga RCC. 

Debattartiklar 

Flera av PNR-ordförandena är villiga att stå bakom debattartikeln om flexibel sjukskrivning 

men Bo har inte fått svar från alla. Om vi inte hinner få svar från samtliga ordförande tar vi inte 

med någon eftersom det då ser ut som om vissa har tackat nej till att stå bakom.  

Webbutveckling 

RCC:s nationella webbredaktör Camilla är sjukskriven vilket kan innebära att vissa projekt 

kommer att få prioriteras ner. Bo har kontakt med Camillas chef på SKR för att undersöka om 

de kan stötta med en webbredaktör. De regionala kommunikatörerna kan också stötta. Bo går 

vidare med hur vi ska täcka upp och vilka frågor som kan prioriteras ner.  

Erbjudandebrev m.m. till tjock- och ändtarmscancerscreeningen 

De texter och filmer som hör till tjock- och ändtarmscancerscreeningen börjar bli klara. Inför 

nästa möte kommer alla att få ta del av dem. 

Marknadsföring av kunskapsstöd 

Bo har börjat jobba med frågan om att marknadsföra kunskapsstöd och kommer att återkomma 

om det längre fram. 

 

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Referenshantering i vårdprogram 

Ann-Sofi Oddestad som är huvudansvarig för referensarbete i vårdprogrammen går i pension 

till årsskiftet och hennes tjänst kommer inte att ersättas på RCC Stockholm Gotland. 
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Funktionen måste dock ersättas i vårdprogramsarbetet och det finns flera alternativ. Vi kan hitta 

en person som kan ersätta Ann-Sofis nationella roll (på ett RCC, på ett universitetssjukhus eller 

liknande), vi kan flytta ansvaret för referenserna så att varje RCC får ansvar för referenserna i 

sina vårdprogram (och lösa det med konsulter eller egen personal), vi kan hitta en nationell 

konsultlösning eller vi kan anlita kunskapsstyrningens redaktionsstöd (de har inte meddelat 

ännu om de har möjlighet att göra det). Vi diskuterar och lutar åt att varje RCC skulle kunna ta 

över ansvaret men att det vore bra om det fanns en person som kunde vara nationell expert 

samt att det vore bra med nationella utbildningar. 

Beslut: Alla får i uppdrag att undersöka om de kan lösa referenshanteringen för sina 

vårdprogram med egen personal eller med konsulter. Helena undersöker möjligheten att hitta 

en konsult nationellt. Vi tar upp frågan igen för beslut den 29 september.  

Primärvårdsrepresentanter till diskussion om SVF för cancer i urinblåsan och övre 

urinvägarna 

SVF för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna kommer att diskuteras i höst. Till 

diskussionen skulle vi behöva fler primärvårdsrepresentanter eftersom de delar av SVF som rör 

”tratten” är så omdiskuterade. Helena uppmanar alla att undersöka om det finns intresserade 

primärvårdsrepresentanter. Hon skriver ett mejl som beskriver uppdraget, som alla kan skicka 

ut.   

Stödjande RCC för GvHD-vägledningen 

Arbetsgruppen för GvHD har kommit igång med att skriva en vägledning och behöver ett 

stödjande RCC.  

Beslut: RCC Uppsala Örebro blir stödjande RCC för GvHD-vägledningen. 

 

4. Vilande värdskap 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Hans redogör för aktuella beslut och diskussioner på SKR angående flyttning av värdskap. SKR 

har begärt ett underlag men vi bedömer preliminärt att vår nulägesbeskrivning och GAP-analys 

till SKS kommer att fungera som underlag även för dem.  

Alla är överens om att RCC:s verksamhet inte bör splittras och att det inte går att skilja ut vår 

kunskapsstyrning från vår övriga verksamhet utan att slå sönder välfungerande system. Vi är 

överens om att vi bör göra en genomgripande riskanalys och ta professionell hjälp med detta. 

Analysen bör omfatta både det nationella arbetet och det regionala, där RCC t.ex. förbundit sig 

att stötta och genomföra regionala cancerplaner. Det är självklart att vi på sikt ska bli en del av 

kunskapsstyrningssystemet men det är inte rimligt att vi likställs med de områden som är nya 
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och betydligt mindre, och det är inte acceptabelt att processen hastas igenom. Vi fattar beslut 

vid nästa möte om vem som ska få uppdraget att göra riskanalys. Hans bereder frågan. 

Beslut: Nulägesbeskrivningen av RCC:s verksamhet fastställs. Beslut om nästa steg fattas vid 

nästa möte. 

 

5. Handlingsplan barncancer  

Föredragande: Christina Landegren 

Christina Landegren, en av två ordföranden i arbetsgruppen för barncancer, redovisar 

handlingsplanen för barncancer. Den bygger på den analys som gjordes enligt 

överenskommelsen 2019 och flera av insatserna är redan påbörjade. Christina lyfter att flera av 

insatserna syftar till att knyta barncancerområdet närmare övriga RCC-arbeten samt att sprida 

kunskap om RCC:s roll bland de personer som arbetar med barncancer. Christina nämner att 

unga vuxna (ca 16–30 år) är en grupp som ofta hamnar i kläm och som skulle behöva extra 

uppmärksamhet. Vi ser att det är viktigt att lyfta den frågan när vi föredrar handlingsplanen för 

departementet. 

Christina lyfter att kommunikationen kring RCC:s arbete med barncancer behöver stärkas. 

Arbetsgruppen har till exempel föreslagit att RCC skulle kunna ta fram ett litet bildspel som 

berättar om RCC:s arbete med barncancer för att tydliggöra RCC:s roll. Det är RCC Väst som 

är stödjande för barncancerområdet. Bo har kontakt med dem och kan erbjuda stöd till 

kommunikatörerna om det behövs. Vi konstaterar att det bör finnas uppdaterad information 

om handlingsplanen på webben före den 30 september. Bo tar med frågan till 

kommunikatörerna i RCC Väst. 

Under arbetsgruppen finns ett nätverk för uppföljningsmottagningarna. De vill gärna bli en 

officiell arbetsgrupp. Vi konstaterar att det är en större fråga om hur RCC bör organisera de 

nätverk som arbetar med implementeringen av vårdprogram. Vi fattar därför inget beslut om 

det utan bereder det som en större fråga. Vi tar upp frågan igen den 29 september.  

Arbetsgruppen har önskemål om att ta fram ett vårdprogram för cancerrehabilitering för barn. 

Vi är positiva till idén och kan ta upp frågan igen men i nuläget finns inte förslag till medlemmar 

i vårdprogramgruppen.  

Beslut: Vi fastställer handlingsplanen för barncancer. 
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6. Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) 

Föredragande: Sofia Medin och Jan Liliemark 

Sofia Medin och Jan Liliemark presenterar det medicintekniska produktrådet som har funnits 

sedan årsskiftet. Syftet med rådets arbete är att skapa en jämlik tillgång till medicintekniska 

produkter och att skapa förutsättningar för effektiv resursanvändning. Rådet arbetar enligt 

samma principer som NT-rådet men har delvis andra förutsättningar.  

Sofia nämner att det finns EU-lagstiftning som definierar vad som ska räknas som en 

medicinteknisk produkt. TLV uppskattar att det finns 900 000 medicinska produkter på den 

svenska marknaden och att 35 000 nya (eller uppdaterade) införs per år. Rådet kommer därför 

att ha tydliga kriterier för urval. En del i den processen är horisontspaning, bland annat genom 

temaspaning i samverkan med NPO. Sofia ger som exempel att AI för patologi-bedömning 

skulle kunna vara ett område för temaspaning. Vi föreslår också temaspaning om 

strålbehandling och om AI-granskning av mammografi.  

Rådet arbetar också med att ta in produkter i nationell samverkan, t.ex. för ordnat införande 

eller gemensam upphandling. Jan och Sofia uppmanar oss att ta med båda delarna för 

prioritering och fortsatt diskussion. Vi nämner att upphandling av mutationsanalys-kit kopplade 

till läkemedel skulle kunna vara ett område att titta på. 

Rådet vill gärna ha samverkan med vårdprogramgrupperna. Vårdprogramgruppernas samverkan 

med NT-rådet går genom NAC. Sofia anger att NAC i diskussion med henne har framfört att 

de vill inkludera medicintekniska produkter i sitt arbete. Vi tar den frågan vidare till NAC. 

 

7. Rehabilitering – nationell arbetsgrupp 

Föredragande: Helena Brändström och Srinivas Uppugunduri 

Den 16 juni beslutade vi att utöka vårdprogramgruppens uppdrag till att omfatta 

implementering och att skapa ett delat ordförandeskap. Ett utkast till utökat uppdrag finns 

framtaget. Vi tar upp det för beslut på nästa möte. Det finns förslag på kandidater i båda 

ordföranderollerna.  

RCC Sydöst har tagit fram en checklista för cancerrehabilitering som vårdprogramgruppen 

kommer att omarbeta och göra nationell. Vi är positiva till det. 

På första mötet i oktober fattar vi beslut om två ordförande i arbetsgruppen, frågan om att 

arvodera ordförande samt ny uppdragsbeskrivning för gruppen. 



Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2020-09-08 

 6 (10) 

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 

8. Forskning om cancer och covid-19  

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan presenterar den rapport som han berättade om på förra mötet, med data från 

patologilabbens elektroniska B-anmälningar. Data visar att antalet diagnostiserade cancerfall på 

de flesta ställen har minskat under våren men att de har börjat ökat igen. 

Vi konstaterar att data är efterfrågad av många, inte minst av mottagare som saknar vana att ta 

till sig epidemiologisk statistik. Därför bör vi försöka hitta ett enklare sätt att visa data samt 

tydliggöra vilka regioner som ingår i rapporten. Vi bör också formulera våra slutsatser i text. Ett 

budskap bör vara att vi vill undersöka hur mängden nydiagnostiserade cancerfall har förändrats 

och att vi använder B-anmälan som mått även om det är lite trubbigt. Johan får i uppdrag att 

jobba vidare med rapporten utifrån diskussionen och återkomma vid nästa möte.  

När data i kvalitetsregistren börjar bli komplett för 2020 bör vi gå vidare med mer detaljerade 

frågeställningar om t.ex. vika stadier cancer upptäckts i under olika perioder samt vilka symtom 

som föregått diagnos.  

 

9. Nivåstrukturering 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson 

Ansvar för nationell nivåstrukturering när Gunilla slutar 

Beslut: Ralf Segersvärd får ett utökat uppdrag kring nationell nivåstrukturering och blir 

bollplank till Stefan. 

Sakkunniggrupp bäckenkirurgi 

Alla regioner har skickat in nomineringar till sakkunniggruppen, utom Stockholm Gotland där 

den regionala processen inte är färdig. Gunilla påpekar att det inte finns någon föreslagen 

patientrepresentant. Gunilla tydliggör att patientrepresentanterna inte ”konkurrerar” med övriga 

nomineringar från regionen. Ralf får i uppdrag att färdigställa listan så att Hans kan skriva på 

och skicka in före den 15 september. Gunilla uppmanar alla att nominera patientrepresentanter 

och skicka till Ralf. 

Beslut: Vi fastställer nomineringarna till sakkunniggruppen för bäckenkirurgi med utrymme för 

Stockholm Gotland att fylla på med fler kandidater.  

Remissvar trakelektomier 

Vi diskuterar remissvaret om trakelektomier men avvaktar med beslut till nästa möte.    
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Frukostseminarium om högspecialiserad vård 

Gunilla tipsar om att Socialstyrelsen kommer att ha ett frukostseminarium om högspecialiserad 

vård den 9 oktober.  

 

10. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Direktöverföring till kvalitetsregister och patientöversikt 

Kundgrupp Cosmic har kommit igång med sitt projekt för direktöverföring till kvalitetsregister. 

Arvid tipsar om att projektet kommer att beskrivas på ett webbinarium 11 september, det 

kommer också att finnas tillgängligt i efterhand på kvalitetsregister.se.  

Inom ramen för arbetet med patientöversikter har Inera gjort en förstudie om anslutning av 

INCA till nationella tjänsteplattformen (och aktuella nationella tjänstekontrakt), inom kort 

kommer det en summerande rapport. Inera kommer också att ge en offert på vad det kommer 

att kosta att ansluta INCA till tjänsteplattformen.  

Nationell samverkansgrupp nationella kvalitetsregister 

Det pågår ett arbete med att skapa en nationell arbetsgrupp (NAG) tillsammans med NSG 

uppföljning och analys. Syftet är att skapa en process för att ta hand om de behov av 

information som identifierats via bland annat NPO. 

Vägledningar för kvalitetsregisterarbete 

Två nya vägledningar är framtagna, om att lämna ut data till forskning samt om vem som 

ansvarar för vad i nationella kvalitetsregister. 

Fakturering objektsavtal 

Det är dags för årets fakturering utifrån objektsavtalet för ”nationell samverkan för utveckling 

av register och IT-plattformen INCA”. Arvid förmedlar fakturaunderlag via ekonomistöd i 

RCC Väst. Vid kommande möte bör vi även diskutera hur vi generellt ska hantera ofinansierade 

register. 
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11. Inför möte med onkologichefsrådet 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi har inte fått någon agenda för mötet med onkologichefsrådet. Vi diskuterar våra mål med 

mötet och konstaterar att det är viktigt att hitta områden där vi kan hjälpas åt och dra nytta av 

varandra.  

 

12. Preventionsplanen 

Föredragande: Lena Sharp 

Preventionsplanen är nu färdigställd efter justering utifrån våra kommentarer samt diskussion 

med patientföreträdare. Vi tackar för planen och för det ambitiösa arbetet. Preventionsgruppen 

vill gärna få i uppdrag att skriva en mer detaljerad handlingsplan. 

Beslut: Preventionsplanen fastställs. Preventionsgruppen får i uppdrag att skriva en 

handlingsplan med fokus på de områden där det i preventionsplanen står att RCC bör driva 

frågor. Vi bjuder in gruppen till internatet i oktober för att diskutera handlingsplanen då. 

 

13. Utbildningar – lärplattform 

Föredragande: Bo Alm, Hans Hägglund och Lena Sharp 

Cytostatikautbildningen 

Lena har haft förnyad kontakt med nätverket som driver cytostatikautbildningen. De vill gärna 

bli en arbetsgrupp under RCC. Nätverket har representanter från alla regioner utom Syd. 

Beslut: Vi är positiva till att bilda en arbetsgrupp för cytostatikautbildning. Vi ber nätverket att 

komma med förslag till uppdragsbeskrivning och sammansättning. I samband med beslutet 

måste vi också besluta om stödjande RCC. 

Lärplattformar för nya utbildningar 

Beslut: Vi försöker inte hitta en lärplattform som vi alltid ska använda till nationella 

utbildningar. Det RCC som får i uppdrag att ta fram en utbildning får också uppdrag att teckna 

avtal med en lärplattform. 

Utbildning i palliativ vård 

Den nationella vårdprogramgruppen för palliativ vård har gått igenom befintliga utbildningar i 

palliativ vård. De vill utgå från en befintlig utbildning från Betaniastiftelsen och komplettera 

den. Vi är positiva till förslaget.  
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Beslut: Nationella vårdprogramgruppen för palliativ vård får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

uppdaterad uppdragsbeskrivning som omfattar arbete med implementering, bland annat genom 

att ta fram en nationell utbildning. 

 

14. Redovisning av målområden Vägen framåt 

Vi fortsätter arbetet med prioriteringar av Vägen framåt. 

 

15. Övriga frågor 

Vi välkomnar Gustav Ekbäck, ny ersättare i RCC Uppsala Örebro till samverkansgruppen.  

Publicera rapporten från Leading Health Care  

Beslut: Vi publicerar rapporten från Leading Health Care efter att de justerat layouten. 

Remissvar till Cancer Mission  

Vi är nöjda med Beatrice Melins utkast till remissvar. Mindre kompletteringar kan skickas direkt 

till henne. Hans meddelar Beatrice och kommer överens om slutlig version att skicka in.  

Nominering till NAG diagnostik  

Vi har fått en förfrågan från NAG diagnostik om att nominera medlemmar till NAG NGS 

cancer. Vi konstaterar att vi behöver ett förtydligande av hur många de vill att vi ska nominera 

och med vilken kompetensprofil. Helena ber om förtydliganden och tar upp frågan igen på 

nästa möte.  

Ska benign hematologi ingå i NPO cancer? 

Beredningsgruppen på SKS har ställt frågan om NPO cancer kan ta ansvar för benign 

hematologi. Hans har diskuterat frågan med Svensk Förening för Hematologi.  

Beslut: RCC i samverkan anser att området benign hematologi inte bör ingå i NPO cancer. Vi 

förordar att det ska bli ett eget NPO. 

Finansiering av geomappinganalys av tjock- och ändtarmscancerincidens   

Före sommaren fick vi en dragning av hur geomapping kan användas i analyser, bland annat i 

en kartläggning av tjock- och ändtarmscancerincidensen i södra och västra sjukvårdsregionerna. 

Inför kommande nationell tarmcancerscreening finns ett värde i kartlägga incidensen i olika 

delar av landet för att få ett underlag för riktade informationsinsatser.  

Beslut: Vi ger finansiellt stöd till en rapport om tjock- och ändtarmscancerincidens med 

utgångspunkt i en geomappinganalys. Arbetet utförs på uppdrag av RCC i samverkan och 
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finansieras med nationella medel. RCC Syd ansvarar initialt för kontakterna med Ulf Strömberg. 

På sikt bör även NAG kolorektalcancerscreening engageras.  

RCC-dagarna 2021 

RCC Väst planerar för ett fysiskt möte i maj. 

Datum för möten våren 2021  

Under våren fortsätter vi med korta möten varje tisdag. Längre möten blir den 13–14 januari, 9 

februari, 11 mars, 13 april, 4 maj, 18 maj och 10–11 juni. De veckorna utgår tisdagsmötena 

(alltså aldrig mer än ett möte per vecka). Endagsmöten har tiden 10–17. Tiden för 

tvådagarsmöten avgörs av om de är fysiska eller digitala. 

STRÅNG 

Vi bjuder in Caroline Olsson till möte i höst för att prata om STRÅNG-projektet. 

Nordiska mötet för samverkan kring SVF 

Det nordiska mötet som var planerat till den 5 november är framskjutet till maj 2021. 


