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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-09-29  

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 4 Mats Lambe 

§ 6 Annika Larsson, Alexandra Andersson, Didrik von 

Porat, Jan Bagge och Ingrid Kössler från Nationella 

arbetsgruppen för patientsamverkan 

§ 8 Emma Spak 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Rapporten om nedgång i nydiagnostiserade cancerfall har blivit mycket uppmärksammad och 

flera har blivit intervjuade med anledning av den. Vi konstaterar att rapporteringen har varit 

balanserad och saklig och vi är nöjda med genomslaget. Vi fick fram vårt budskap att det är 

viktigt att söka vård vid symtom. Johan kommer att fortsätta jobba med frågan och eventuellt 

komplettera med manuellt inrapporterad data. Viktiga områden att ta med oss framåt är 

kommunikation kring alarmsymtom, personalbrist i screeningen och samarbete mellan 

verksamheter under uppstartsfasen av screeningen. Region Stockholm har gjort filmer som 

uppmanar befolkningen att delta i screening. De skulle kunna användas nationellt.  

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-09-22 fastställdes. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Webbinarier 

Bo informerar om webbinarieplaneringen. Planeringen fortskrider och datumen är fastställda: 

14 oktober om Min vårdplan och om resultaten från enkäten om kontaktsjuksköterskornas roll, 

17 november om cancerrehabilitering med särskilt fokus på det nya vårdprogrammet, 

prehabilitering och sexuell hälsa, samt 4 december om SVF. Vi diskuterar om vi bör ha ett 

webbinarium om barncancer framöver, eller väva in barncancerfrågan i de befintliga 

programmen. 

https://www.facebook.com/regionstockholm/videos/779120452870157
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Det digitala mötet om direktöverföring har väckt mycket stort intresse och har redan 130 

anmälda. Vi kommer att köra det helt digitalt med breakout rooms i stället för fysiska möten i 

regionerna. 

Erbjudande- och svarsbrev för tjock- och ändtarmsscreening 

Vid nästa möte kommer vi att få ta del av de nya breven.  

Ersättare för nationella webbredaktören under sjukskrivning 

Den nationella webbredaktören Camilla är fortfarande sjukskriven och kommunikations-

avdelningen på SKR har svårt att stötta upp eftersom webbredaktörerna där använder ett annat 

webbpubliceringsverktyg och inte heller är insatta i frågorna. Bo undrar om någon har möjlighet 

att låta en kommunikatör stötta upp på cirka en halvtid. Bo har frågat kommunikatörerna om 

någon vill. Vi kan finansiera personen med nationella medel. 

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Vårdprogrammet för palliativ vård för barn 

Vårdprogrammet för palliativ vård av barn är på remiss. Det är RCC Stockholm Gotland som 

är stödjande men de har ingen kommunikatör som kan sköta kommunikationen kring 

vårdprogrammet när det publiceras. RCC Syd har ett redan påbörjat regionalt projekt som kan 

anpassas så att filmer m.m. kan användas nationellt. Medel för arbetet kan tas från budgeten för 

nationella vårdprogram. Bo kommenterar att det är bra om filmer anpassas så att de kan 

kommuniceras genom 1177. RCC Norr kan dela med sig av erfarenheter av hur det går till. 

Beslut: RCC Syd får medel för kommunikationsinsatser för vårdprogrammet palliativ vård av 

barn. Medlen hämtas från budgeten för nationella vårdprogram. 

Vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer 

Beslut: Anna Embring utses till regional representant för vuxenonkologin från RCC Stockholm 

Gotland i vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. 

Referenshantering i vårdprogram 

Helena påminner om frågan om ersättare för referenshanteraren Ann-Sofi Oddestad som går i 

pension till årsskiftet. RCC Uppsala Örebro har eventuellt en nationell resurs på gång. Vi tar 

upp frågan igen vid nästa möte. 

Delrapport till departementet 

Vi skickar in vår delrapport till departementet i dag. Helena och Bo gör en nyhet.  

Nominering till NAG NGS Cancer 

Beslut: Vi nominerar följande personer till den nationella arbetsgruppen för NGS Cancer 

(NAG i NPO Diagnostik): 
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 Fredrik Mertens, Syd 

 Fredrik Persson, Väst 

 Fredrik Enlund, Sydöst 

 Anders Edsjö, Syd (patolog) 

 Claes Karlsson, Stockholm Gotland (lymfom) 

 Antonios Valachis, Uppsala Örebro (bröst) 

 Jeffrey Yachnin, Stockholm Gotland (prostata) 

 Peter Nygren, Uppsala Örebro (tjock- och ändtarm) 

4. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Mats Lambe 

Finansiering diagnoskoordinatorer för patientöversikter 

Arvid påminner om frågan avseende förlängning av uppdrag till diagnoskoordinatorer som vi 

tog upp vid förra mötet. Frågan rör sex personer med ansvar för åtta diagnoser. Allas uppdrag 

förlängs enligt förslaget i sex månader vilket innebär att uppdragen kommer att fortsätta fram 

till mitten av nästa år.  

Vi konstaterar att det är mycket viktigt att automatöverföring av läkemedels- och labbdata till 

patientöversikten kan fungera. Det är en förutsättning för att övertyga användarna om nyttan 

med systemet. Vår bild är att överföringen av läkemedelsdata ska kunna fungera i början av 

nästa år. Vi behöver också en plan för att kommunicera kring arbetssätten när man övergår till 

att använda patientöversikten, framför allt när det gäller överföring av historiska data.  

Beslut: Uppdraget för diagnoskoordinatorerna för patientöversikter förlängs med sex månader. 

Förlängningen finansieras med medel för direktöverföring av läkemedelsdata. 

Underrapportering av lung- och bukspottkörtelcancer i svenska cancerregistret 

Mats Lambe rapporterar: Cancerregistret har generellt hög täckningsgrad men det finns en 

underrapportering av vissa diagnoser. Våra inrapporteringssystem skiljer sig från internationella 

register vilket försvårar internationella jämförelser. Internationellt används dödsorsaksintyg som 

källa till cancerregistren men det görs inte i Sverige viket vi får kritik för. Andra länder har också 

en nationellt centraliserad kontroll av inrapporteringen.  

En studie har gjorts för att kontrollera om det skulle vara genomförbart att använda 

dödsorsaksintyg i Sverige med vårt decentraliserade system. Studien kommer att publiceras i 

Acta Oncologica i november. Studien visar att vi missar ca 16 procent av lungcancerfallen och 

34 procent av bukspottkörtelcancerfallen. De som missas är äldre och har sämre överlevnad 

vilket påverkar vår statistik för överlevnad. Studiens slutsats är att dödsorsaksintygen skulle 

kunna användas men att det bland annat finns juridiska hinder. Om Socialstyrelsen ska förse 

RCC med information om cancerdiagnoser som finns i dödsorsaksregistret men inte i 

cancerregistret krävs en lagändring men om Socialstyrelsen själva skulle sköta kontrollen skulle 

ingen lagändring krävas. Mats ställer frågan om hur RCC i samverkan kan gå vidare med detta.  
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Beslut: Hans bör kontakta Socialstyrelsen och be om ett möte om detta. Mats tar fram ett 

underlag utifrån studiens resultat. 

5. Nivåstrukturering 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Information från möte med Socialstyrelsen 17 september 

Gunilla Gunnarsson och Stefan Rydén har haft möte med enheten för högspecialiserad vård på 

Socialstyrelsen för att stämma av status för de olika överföringsprocesserna från RCC. Ralf 

redovisar ur protokollet.  

Gunilla har lyft frågan att nuvarande nomineringssystem medför att sakkunniggrupperna bara 

består av läkare. Vi diskuterar om en lösning på detta vore att göra sakkunniggrupperna större, 

så att varje sjukvårdsregion kan nominera en läkare och att andra kompetenser kan kopplas in 

utöver dessa. Ralf tar med den kommentaren till nästa möte med Socialstyrelsen.   

Process för remissvar till nivåstrukturering 

Erfarenheterna hittills är att regionerna binder upp RCC i sina remissvar vilket hindrar RCC i 

samverkan att fatta konsensusbeslut om nivåstrukturering.  

6. Möte med NAP – diskussion om Vägen framåt 

Föredragande: Hans Hägglund och Annika Larsson 

Den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) deltar i mötet.  

NAP:s verksamhet under året 

Annika Larsson berättar om arbetsgruppens verksamhet under året samt svaren på en enkät till 

patient- och närståendeföreträdare. Företrädarna är generellt nöjda men patient- och 

närståendeföreträdarna i vårdprogram- och vårdprocessgrupperna anger i högre grad att de har 

ett otydligt uppdrag och får bristfällig introduktion. NAP har utifrån resultaten uppdaterat 

uppdragsbeskrivningarna och sett över rutinerna för introduktion samt tagit fram skriftlig 

information på webben och i en broschyr.  

Det finns goda exempel på patient- och närståendesamverkan både inom RCC, i andra 

diagnosområden och i andra länder. Vi bör hitta sätt att lyfta fram de goda exemplen och hjälpa 

andra grupper att lära av dem, kanske genom föredrag på RCC-dagarna eller artiklar på webben. 

Annika tar på sig uppdraget att ta frågan vidare samt involvera kommunikatörerna i arbetet. 

Svar från RCC i samverkan på PNR:s PREM-skrivelse  

I somras skickade PNR en skrivelse till RCC i samverkan om hur RCC jobbar med PREM. 

Arvid inleder med att sammanfatta hur RCC, SKR och andra intressenter jobbar med PREM 

och PROM. Svaren på skrivelsen förhåller sig till denna större kontext. RCC i samverkan håller 

med om att förslagen i skrivelsen är bra och bör diskuteras vidare, främst inom den nationella 

arbetsgruppen för patientrapporterade mått. Vi diskuterar lämpliga former för detta. NAP har 
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en representant i den nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått och ytterligare en 

kommer att utses. Arvid bjuder in några representanter från NAP till vidare diskussion.  

Prioriteringar ur Vägen framåt inför 2021 

Inför mötet har RCC i samverkan bett NAP att värdera vilka områden i Vägen framåt som bör 

prioriteras nästa år. Prioriteringarna har gjorts i de sex patient- och närståenderåden. Ingrid 

Kössler redovisar en sammanställning. De områden som har prioriterats högst är prevention, 

tidig upptäckt och screening, bedömning av rehabiliteringsbehov, ökad kunskap om palliativ 

vård, skriftlig patientinformation, namngiven kontaktsjuksköterska, stöd till närstående och 

stärkt delaktighet. NAP lyfter särskilt egenvård och levnadsvanor, att ge patienten möjlighet att 

påverka sin hälsa. Ingrid nämner att det är positivt att det finns ett avsnitt om egenvård i 

vårdprogrammen och det borde också finnas med i Min vårdplan (vilket vi konstaterar att det 

ska göra enligt instruktionen till Min vårdplan-grupperna).  

Vi konstaterar att NAP:s prioriteringar stämmer väl överens med hur RCC i samverkan har 

prioriterat. NAP lyfter fram att prioriteringen också behöver göras regionalt eftersom behoven 

kan variera över landet.   

7. Reflektion över NAP:s inspel och önskemål 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi konstaterar att samverkan med NAP blir allt bättre och att det verkligen är glädjande att 

känslan av samarbete blir allt starkare. Beredningsgruppen tar med NAP:s prioriteringar till det 

fortsatta arbetet med Vägen framåt. 

8. Vilande värdskap 

Föredragande: Hans Hägglund och Emma Spak 

Emma Spak rapporterar från Kunskapsstyrningssystemets (SKS) möte den 25 september och 

sammanfattar historien bakom NPO Cancers del i kunskapsstyrningsorganisationen.  

I september 2018 beslutade SKS att Norra regionens värdskap för NPO Cancer skulle vara 

vilande så länge området hade statlig finansiering genom en överenskommelse med staten.  

I oktober 2019 ändrade SKS uppfattning och beslutade att det vilande värdskapet kunde 

aktiveras trots statlig satsning, att det skulle göras en plan för ett ordnat övertagande av  

NPO Cancer och att NPO Cancer tillsammans med Norra sjukvårdsregionen skulle börja 

arbeta enligt planen med återrapportering i februari 2020. Samma beslut fattades för övriga 

vilande värdskap.  

Emma anger att Norra sjukvårdsregionen är angelägen om att processen för överföring ska 

komma igång och att man vill ta över delar av värdskapet redan under nästa år. På initiativ från 

Norra sjukvårdsregionen har SKS därför beslutat att de vill fatta beslut om överföring av 

värdskapet i februari 2021 men att de inför sitt beslut vill ha ett mer omfattande underlag än det 

som RCC presenterade i februari 2020. 

Emma framhåller att beslutsunderlaget och beslutsförslagen behöver förankras politiskt i SKR 

inför SKS:s beslut eftersom det är SKR som är huvudförhandlare i canceröverenskommelsen. 
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Hon anger också att SKR:s ställningstagande är att SKR ska fortsätta att förhandla 

överenskommelsen och alltså ska behålla viss verksamhet även om SKS beslutar att de vill att 

delar av RCC:s verksamhet ska flyttas till Norr.  

SKS har tagit fram en uppdragsbeskrivning för arbetet med beslutsunderlaget och Emma 

presenterar den. Uppdraget består i att beskriva verksamhetens alla olika delar samt göra en 

analys av risker och möjligheter med att föra över värdskapet för varje enskild del. Emma 

uppmanar oss att vara öppna för möjligheten att stycka upp verksamheten på olika 

organisationer och att göra en neutral analys av vad det skulle innebära att flytta värdskapet för 

varje enskild del av verksamheten. Analysen ska färdigställas under hösten. 

I uppdraget ingår också att beskriva hur RCC:s erfarenheter kan tas till vara i 

kunskapsstyrningen och hur RCC i samverkan/NPO Cancer och SKS kan komma närmare 

varandra.  

Arbetsgruppen för att utföra uppdraget består av Hans och Helena från cancersatsningen, 

Beatrice Melin och Arvid från Norra sjukvårdsregionen, en person från RCC i samverkan som 

vi själva ska utse samt Marie Lawrence från stödfunktionen på SKR som ska fungera som 

processledare. Emma Spak, Mats Bojestig och Brita Winsa utgör styrgrupp. 

RCC i samverkan konstaterar att det i grunden är positivt att göra en noggrann genomlysning av 

RCC:s verksamhet men att det är en mycket omfattande uppgift och att tidplanen är snäv.   

RCC:s grundhållning är att det nuvarande samlade stödet till cancervården som RCC svarar för 

fungerar så väl eftersom det just är sammanhållet och bygger på förtroende och samarbete 

mellan de olika RCC:na, och att detta gör verksamheten komplex. Ett exempel är 

regimbiblioteket som projektleds av RCC Syd men utvecklas av RCC Uppsala Örebro. Vi är 

överens om att de personer som deltar i arbetsgruppen har ett viktigt jobb att lyfta fram detta så 

att det blir tydligt för alla som ska fatta beslut i frågan hur viktigt det är att verksamheten inte 

styckas upp.  

Beslut: Hans och Helena får i uppdrag att börja förbereda material till analysen. Vi beslutar 

vem som formellt ska ingå i arbetsgruppen vid nästa möte. 

9. Screening – plan för höst 2020 och vår 2021 

Frågan bordläggs. 

10. Övriga frågor 

Föredragande: Hans Hägglund 

Jävsdeklarationer 

Beslut: Vi lägger de uppdaterade jävsdeklarationerna från Andreas Hallqvist, NAC, samt 

Gustav Ekbäck, RCC i samverkan, till handlingarna.  

RCC-dagarna 2021 

Thomas och Anna visar ett förslag till uppdelning i arbetsgrupper under RCC-dagarna. 


