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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

I dag startar remissrundan för nationella vårdprogram. Sju vårdprogram samt SVF för 

hudmelanom går på remiss.  

Beslut: Minnesanteckningarna från den 8 september fastställs.  

 

2. Nominering till NAG NGS cancer 

Helena har skickat frågan om nomineringar till alla större vårdprogramgrupper och de har bett 

om mer tid. Vi ser också att vi skulle behöva mer tid för att få fram namn.  

Beslut: Vi ber om uppskov till 1 oktober för att nominera till NAG NGS cancer.  

 

3. Screening 

Helena förvarnar om att vi kommer att behöva utse nya ordförande till vårdprogramgrupperna 

för livmoderhalscancerprevention och tjock- och ändtarmscancerscreening. Helena uppmanar 

alla att fundera på lämpliga ersättare. 

Vi tar upp frågan till beslut den 29 september. Då diskuterar vi också hur vi ska gå vidare med 

frågan om nationell screeningsamordnare.  
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4. Rapport om cancer och covid-19 

Johan visar en ny version av rapporten som vi tittade på vid förra mötet. Johan föreslår att vi 

ska publicera rapporten i nuvarande skick. Vi kommenterar att det är viktigt att vi tydligt lyfter 

fram både metoden med de begränsningar den innebär och våra slutsatser. Vi bör också lägga 

en länk till den utförligare rapport om Stockholm som Ralf tog fram tidigare.  

Beslut: Johan får i uppdrag att slutföra rapporten om förändring i diagnostik p.g.a. covid-19 

samt att publicera den. 

 

5. Övriga frågor 

Finansiering för riktad utveckling mot direktöverföring till register enligt Vägen framåt 

Arvid visar ett förslag till riktad utveckling av register och INCA, t.ex. generella datamängder, 

anslutning till nationella tjänsteplattformar för automatöverföring och utveckling av 

produktkatalog. 

Beslut: Vi beslutar om medel till INCA för riktad utveckling. Alla RCC bidrar med olika stora 

delar av medlen utifrån de regionala förutsättningarna. Medlen följs hos RCC Väst på särskild 

aktivitet. 

Remissvar trakelektomier:  

Sakkunnigutlåtandet om nationell nivåstrukturering av trakelektomier har diskuterats både i 

RCC och i regionerna. Regionerna har olika hållning i frågan och vi kan därför inte lämna ett 

gemensamt remissvar från RCC i samverkan. Nästa gång ett sakkunnigutlåtande kommer på 

remiss bör vi diskutera om vi i fortsättningen bör ha ambitionen att alltid lämna remissvar eller 

om vi bör begränsa oss till att lämna remissvar om vi ser att sakkunnigutlåtandet förbiser ett 

viktigt område eller liknande.  

Beslut: Vi lämnar inte något gemensamt remissvar om nationell nivåstrukturering av 

trakelektomier. 

IMI2 – ansökan om medel 

Arvid redogör för en utlysning av EU-medel för ”optimal behandling för patienter med solida 

tumörer med hjälp av AI”. Arvid frågar om vi bör gå vidare med en ansökan. Arbetet skulle 

innebära att vi mappar några SVF och vårdprogram till beslutsträd som kan kopplas till 

patientöversikter och kvalitetsregister som ett underlag för AI-träning. Arvids förslag är att  

RCC Väst och Uppsala Örebro är partner i ansökan. Vi är positiva till initiativet men ser att den 

nationella representationen från universitetssjukhusen måste säkerställas. Arvid tar med sig den 

synpunkten.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom fortsatt arbete med ansökan till IMI2 och förordar att 

RCC Väst och RCC Uppsala Örebro är partner i ansökan. 


