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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans informerar: 

 SKR har beslutat att alla möten, utbildningar m.m. ska genomföras digitalt fram till 
sommaren. Det gäller även RCC i samverkan. Även RCC-dagarna påverkas eventuellt. 
Hans stämmer av den frågan på SKR. 

 Arbetsgruppen som ska analysera överflytten av värdskap för NPO Cancer har haft sitt 
första möte. Under vecka 46 kommer arbetsgruppen att träffa styrgruppen och bland 
annat diskutera tidplanen. Arbetsgruppen kommer att argumentera för att förlänga den. 
Preliminärt ska analysen vara helt klar före årsskiftet. Ändringar i tidplanen måste 
fastställas av SKS. 
 

Beslut: Minnesanteckningarna från 6 och 13 oktober fastställs. 
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2. Överenskommelsearbete 2021 

Föredragande: Helena Brändström 

Diskussionerna med Socialdepartementet om överenskommelsen för 2021 pågår. Vi är överens 

om att fortsätta med samma struktur i överenskommelsen som i innevarande överenskommelse. 

Diskussionerna om innehållet utgår från höstens diskussioner i RCC i samverkan om 

prioritering av Vägen framåt. Målet är att överenskommelsen ska förankras under november 

och beslutas i vecka 51.  

Delar av RCC:s verksamhet berörs av andra överenskommelser. Vi samarbetar med dem som 

förhandlar dem.  

3. Livmoderhalscancerscreening – Cytburken och generiskt 

kallelsesystem  

Föredragande: Charlotte Örndal och Torbjörn Eles 

Charlotte (registerhållare för Cytburken) och Torbjörn ger en statusrapport för arbetet med 

Cytburken (processregistret för livmoderhalscancerscreening). 19 av 21 regioner är anslutna till 

registret (inte Skåne och Blekinge). Årskostnaden är knappt 3 miljoner kronor.  

Torbjörn lyfter att det finns behov av ett generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancer-

screening (tillgängligt över regiongränserna), dels eftersom screeningen berör unga människor 

som flyttar ofta, dels eftersom kunskapsläget om optimala kallelsealgoritmer förändras så 

snabbt. Vårdprogrammets rekommendationer om algoritmer för kallelser är komplexa och 

kommer sannolikt att ändras flera gånger under de kommande tio åren. Det innebär att 

kallelsesystemet kommer att behöva uppdateras snabbt. Om detta ska göras i varje region finns 

en risk att vissa är snabbare än andra och att tillgången till screening inte kommer att vara 

jämlik.  

Cytburken bedöms inte vara tillräckligt robust rent tekniskt för att fungera som generiskt 

kallelsesystem. Bland annat är kodbasen gammal och registerutvecklingen personberoende. 

Problemen skulle kunna lösas genom att Cytburken flyttas över till INCA-plattformen.  

Torbjörn och Charlotte redovisar en målbild som innebär att man med Cytburken som 

stödsystem skapar ett generiskt kallelsesystem som kan erbjudas till alla regioner och som följer 

algoritmerna i det nationella vårdprogrammet. Kallelsesystemet bör bygga på befintliga 

kallelsesystem samt kallelsesystemen för tjock- och ändtarmsscreening och organiserad 

prostatacancertestning. En arbetsgrupp behövs för att analysera vad som krävs för att uppnå 

målbilden.  

Inera har utvecklat ett tjänstekontrakt som låter regionerna utbyta kallelsegrundande data. Det 

är ett fungerande system som löser vissa av problemen men inte alla.  

Beslut: En arbetsgrupp utses för att analysera vad som krävs för att med Cytburken som 

stödsystem skapa ett generiskt kallelsesystem som kan erbjudas till alla regioner och som följer 

algoritmerna i det nationella vårdprogrammet. I detta arbete ingår att ta fram hur målbilden 
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tekniskt ska realiseras med tillhörande estimat och tidsplan. Arbetet ska redovisas till RCC i 

samverkan den 17 november. 

I arbetsgruppen ska ingå: Charlotte Örndal, Emil Selmeryd, Andreas Torén, Torbjörn Eles,  

Ulf Lönqvist och Joakim Jilderby samt en registerutvecklare i INCA:s registerutvecklingsgrupp, 

och en representant från NaCx. Arbetsgruppen får i uppdrag att tillsätta dessa roller.  

En referensgrupp bör utses med representanter från de sjukvårdsregionala processgrupperna 

för implementering av livmoderhalscancerscreening. Alla får i uppdrag att ta fram förslag på 

namn till denna inför beslut vid nästa möte.  

4. Lägesrapport strålbehandlingsregistret  

Föredragande: Tufve Nyholm och Björn Zackrisson 

Tufve Nyholm och Björn Zackrisson ger en statusrapport för strålbehandlingsregistret. De 

anger att MIQA tekniskt är redo att exportera data till INCA och att det finns ett beslut att 

börja exportera efter årsskiftet. Där det är tekniskt möjligt kommer även retroaktiva data att 

exporteras. När data börjar exporteras ökar incitamenten för klinikerna att börja registrera och 

därmed registrets möjlighet att följa upp hur användningen fungerar hos de olika användarna. 

Förhoppningen är att de flesta kliniker kommer att ansluta under 2021. 

Överföring går att göra automatiskt från dosplaneringssystemet till MIQA och vidare till INCA 

om data följer nationell standard för nomenklatur m.m.  

Ett pilotförsök har gjorts som har jämfört data från strålbehandlingsregistret med data om 

strålbehandling från prostatacancerregistret. Försöket visade en god samstämmighet och de 

avvikelser som fanns har följts upp och analyserats.  

Registret finansieras av regionerna. Det har också fått medel från Vinnova under en period. 

Tufve och Björn anger att det i nuläget inte är något problem att få finansiering från regionerna 

men att det saknas en långsiktig plan för förvaltning.  

En fråga som RCC i samverkan har blivit uppmärksammade på är att strålbehandlingsklinikerna 

behöver kunna se vilken strålbehandling enskilda patienter har fått tidigare, inför beslut om ny 

strålbehandling. Arvid kommenterar att data kan hämtas till patientöversikten på INCA, och att 

detta skulle kunna lösa problemet. En förutsättning för att data ska kunna användas i 

patientöversikten är dock att data kommer in på INCA snabbt. Arvid kommer att fortsätta att 

stötta Tufve och Björn i formella frågor kring detta. 

Vi diskuterar förslaget att stötta klinikerna till att ansluta sina dosplaneringssystem till MIQA på 

samma sätt som vi stöttar dem att ansluta Cytodos/CytoBase för överföring till register för  

läkemedel. Diskussionen fortsätter längre fram. 

Tufve och Björn lyfter att styrgruppen för registret kontrollerar processen att få in data i MIQA 

och överföra till INCA men inte processen med att använda och presentera data, vilket är en 

svaghet. Vi är överens om att goda utdatalösningar är en förutsättning för att registret ska bli 

använt, och att vi ska fortsätta att samarbeta kring detta. 
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5. Handlingsplan för prevention 

Föredragande: Miriam Elfström 

Miriam går igenom preventionsgruppens förslag till handlingsplan för de kommande två åren. 

Handlingsplanen har fokus på det som är nationellt gemensamt och på det som är prioriterat i 

den nationella cancerpreventionsplanen. De aktiviteter som är påbörjade rör bland annat att 

uppdatera olika typer av informationsmaterial samt att etablera samverkan med andra aktörer.  

Mycket av RCC:s preventionsarbete kommer att ske genom påverkansarbete på 

sjukvårdspersonal och andra aktörer som i sin tur kommunicerar med medborgare och som 

”äger frågorna”. Mycket arbete är redan på gång inom andra organisationer och en viktig 

uppgift är att göra det arbetet mer känt och använt, t.ex. Socialstyrelsens riktlinjer för 

levnadsvanor.  

Flera av aktiviteterna rör olika utskick till regionerna och där kan cheferna hjälpa till att sprida 

informationen och lägga tryck bakom den. Vi framför att material som har RCC i samverkans 

logga bör spridas samordnat i hela landet så att det blir som små kampanjer. 

Miriam lyfter att arbetet måste förhålla sig till diskussionen om RCC:s roll vid framtagande av 

material som riktar sig till medborgare. Miriam ber om vägledning kring hur RCC kan 

kommunicera med medborgare. Bo fortsätter att vara kontakt för att stötta i de frågorna.  

Miriam påpekar också att medlemmarna i arbetsgruppen har flera arbetsuppgifter och att alla 

chefer kan bidra till preventionsarbetet genom att frigöra tid till arbetsgruppens medlemmar.  

Vi tackar för dragningen och framför att gruppen är välkommen att komma med frågor och 

förslag till RCC i samverkan löpande.  

6. Patientöversikter, IPÖ 

Föredragande: Charlotte Alverbratt, Ingela Franck Lissbrant, Maria Sörby, Arvid Widenlou Nordmark och 

Torbjörn Eles 

Resultat från tidsstudie  

Charlotte Alverbratt visar resultaten från en tidsstudie av patientöversikten för prostatacancer.  

I studien mättes tiden det tog att få fram information ur patientöversikten jämfört med ett 

journalsystem (Cosmic och Melior). Studien har också mätt hur mycket tid personalen lägger på 

att lägga in information i patientöversikten. De preliminära resultaten visar en tydlig tidsvinst i 

patientöversikten. Ingela anger att erfarenheten från kliniken är att läkarna också gör kortare 

diktat när de använder patientöversikten vilket sparar tid för sekreterarna.  

Ytterligare ett resultat i studien till patientöversiktens fördel är deltagarnas skattning av 

användbarheten. Studien kommer att skickas in för bedömning inför publikation före årsskiftet.  

Införande av patientöversikter i cancervården 

Maria Sörby visar resultat från olika aktiviteter som samlat argument för att införa 

patientöversikter. Argumenten kommer att sammanställas och användas i projektet för 
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införande. Argumenten handlar mycket om att spara tid i patientmötet men även om 

möjligheten att följa upp hela patientgruppen, ett visst läkemedel eller liknande. Vi 

kommenterar att tidsvinsten är ett bra argument men att det också bör kopplas till arbetsmiljö. 

Införandet av patientöversikterna rullar på. Maria visar planeringen för året och nästa år.  

I RCC Sydöst, Uppsala Örebro och Väst pågår ett arbete att identifiera relevanta kliniker att 

kontakta för fortsatt införande.  

Arbetet med att överföra data från Cytodos/CytoBase till patientöversikten pågår. Arbete har 

påbörjats med att åstadkomma samma sak för labbdata. Överföring från journalsystemen till 

patientöversikten finns inte men i några journalsystem finns en koppling som gör att man kan 

klicka sig vidare direkt till patientöversikten för den aktuella patienten.  

Vi efterlyser konkreta uppskattningar av t.ex. hur många timmar det krävs för att lägga in 

historiska data så att man kan kommunicera det i mötet med klinikerna (”en sjuksköterska på 

halvtid i ett halvår räcker för er”). Maria ber att få återkomma med det. 

Under 2021 kommer projektet att avslutas och övergå till förvaltning inom RCC. Vi kommer att 

diskutera formerna för det på ett tisdagsmöte under hösten. 

Vi konstaterar att patientöversikten och Min vårdplan bör kopplas tätare till varandra så att 

klinikerna kan få stöd i att införa båda två samlat.  

Beslut: Anna får i uppdrag att formulera förslag till ett uppdrag till Karin Vriste, Lina Sarv och 

Maria Sörby att ta fram ett gemensamt kommunikationsmaterial där det samlat framgår hur 

RCC:s erbjudande ser ut när det gäller utveckling och stöd för implementering av IPÖ resp. 

Min Vårdplan via 1177 samt hur dessa båda erbjudanden kan fungera ihop inom en verksamhet 

och för en patient. Vi beslutar om uppdraget på nästa möte. 

7. Strålbehandling – hur ska vi stötta området? 

Föredragande: Hans Hägglund och Johan Ahlgren 

Kjell Bergfeldt samordnar en grupp för att stärka strålbehandlingen i landet och vi har valt 

Johan till vår representant i den. Vi diskuterar vad RCC kan göra utöver det för att stötta 

området strålbehandling.  

Några möjliga åtgärder:  

 Stötta strålbehandlingsregistret: 
- Stötta kopplingen mellan MIQA och de diagnosspecifika registren så att uppgifter 

om strålbehandling inte behöver registreras i dem.  
- Stötta registret att skapa utdatalösningar som kan presenteras för klinikerna.  
- I samverkan med onkologichefsrådet göra en implementeringsplan per region för 

strålbehandlingsregistret. 
- Visa fördelarna med överföring av data till patientöversikten. 

 Kompetensförsörjning: 
- Task shifting för vårdpersonal. RCC Stockholm Gotland har erfarenhet av detta. 
- Stötta utbildning av t.ex. strålsjuksköterskor.  
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 Stärka området generellt (göra strålbehandlingen attraktiv): 
- Skapa mötesplatser för klinikerna och hitta opinionsbildare inom gruppen. 
- Synliggöra strålbehandling inom RCC rent kommunikativt, för att visa att det är ett 

område vi vill satsa på och stärka. För att göra det behöver vi mer data för att kunna 
vara konkreta i vår kommunikation. SBU gjorde en utredning 2003 av behovet av 
utveckling inom strålbehandling, och det har hänt mycket sedan dess. Vi diskuterar 
om vi kan föreslå att SBU ska göra en ny utredning. 

- Följa data ur strålbehandlingsregistret och kommunicera det, t.ex. information om 
implementeringsmönster av nya rekommendationer.  

- Publicera information och resultat från STRÅNG:s arbete med definition av 
riskorgan. 

 Skapa en arbetsgrupp inom RCC för strålbehandling. Risken är dock att en sådan 
arbetsgrupp skulle konkurrera med befintliga grupper och det kan därför vara bättre att 
stärka samarbetet med en befintlig grupp. 

Beslut: Hans får i uppdrag att ta kontakt med RaLF-gruppen (samarbetsgruppen för personer 

med uppdraget radiologisk ledningsfunktion) för att diskutera ett lämpligt upplägg för en 

arbetsgrupp för strålbehandling inom RCC.  

8. Chefs- och ledarskapsfrågor 

Föredragande: Ola Ejlertsson och Hans Hägglund 

Ola Ejlertsson är affärsansvarig på Handelshögskolan med ansvar för skräddarsydda 

ledarskapsutbildningar inom bland annat sjukvården. Han berättar om den chefs- och 

ledarskapsutbildning för nyblivna eller ”framtida” chefer inom cancervården som 

Handelshögskolan arrangerade 2018 i samarbete med Svensk hematologisk förening och Svensk 

onkologisk förening. Ett mål var att integrera den nationella cancerstrategin i chefskapet och 

skapa systemförståelse kring bl.a. RCC:s roll. Deltagarna gav utbildningen mycket bra betyg. 

Under nästa år planeras en fortsättningsutbildning för dem som gick den första utbildningen. 

Ola bjuder in alla att delta som föreläsare och medskapare i utbildningen och att tipsa om 

föreläsare.   

Under 2021–2022 planeras en ny grundkurs att starta och under 2023 ytterligare en, under 

förutsättning att det finns finansiering. Under 2023 planeras också ett chefsprogram för 

sjuksköterskor samt uppföljningsutbildning för dem som gått grundutbildning under 2021. 

Planen är att bjuda in fler professioner att föreläsa samt att skapa mötesplatser över 

professionsgränserna.  

Vi tackar för dragningen och lyfter att utbildningarna inte borde delas upp i professioner utan 

vara öppna för alla chefer i cancervården. Läkarfokus var naturligt när uppdragsgivarna var 

läkarnas professionsföreningar men inte om RCC är uppdragsgivare. 

RCC är uppdragsgivare för uppföljningsutbildningen som startar senare i år, med finansiering 

från överenskommelsen. Kommande utbildningar förutsätter att RCC är uppdragsgivare och 

finansiärer men något sådant beslut har inte tagits. Ola lyfter att det vore positivt att skapa en 
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långsiktig plan för utbildningarna. Vi diskuterar detta och konstaterar att vi behöver avhandla 

frågan ytterligare. 

9. Nollvision cancer 

Föredragande: Ebba Hult och Hans Hägglund 

Ebba ger bakgrund och statusrapport för Nollvision cancer. För 7 av 12 delmål är insatser 

påbörjade men projektet är fortfarande i uppstartsfas.  

Vi diskuterar gränsdragningarna mellan Nollvision cancer och RCC i samverkan och konstaterar 

att de behöver diskuteras mer och tydliggöras både internt och externt. Vi behöver också 

diskutera hur vi vill ha avrapportering från Nollvision cancer till RCC i samverkan. 

10. Jävsdeklarationer  

Beslut: Vi lägger Ove Andréns (RCC i samverkan) och Johan Falkenius (NAC) 

jävsdeklarationer till handlingarna utan kommentarer. 

11. Min vårdplan 

Föredragande: Lina Sarv, Karin Vriste och Katja Vuollet Carlsson 

Karin ger en statusrapport för arbetet med att ta fram diagnosspecifika texter till Min vårdplan. 

Flera grupper är i slutfas. Bröst-, penis- samt tjock- och ändtarmscancer kommer att vara klara i 

år. Flera andra blir klara runt årsskiftet eller tidigt i vår.  

Ca 17 regioner har börjat planera för införande och i övriga pågår diskussioner. Bara en region 

har beslutat att inte påbörja ett införande. Man kan följa införandet på Ineras webb. Vi har tagit 

fram flera filmer som på olika sätt visar hur det fungerar att arbeta med Min vårdplan.  

Teknisk förvaltning av texterna har diskuterats länge och det pågår nu en utredning om att 

förvalta texterna i databasen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK). Därifrån skulle 

texterna kunna tillgängliggöras med API:er. Inera har tidigare sagt nej till att hämta in API:er till 

Stöd och behandling men har nu indikerat att de är beredda att ompröva detta. NKK tar fram 

en prototyp för en webbsida där texterna kan hämtas för utskrift. Målet är att texterna ska 

kunna ligga i NKK och inte behöva klippas och klistras in till Stöd och behandling eller till 

PDF-dokument. 

Karin och Lina lyfter att det finns patientinformationsfilmer som har tagits fram av eller i 

samverkan med läkemedelsbolag. Kan sådana filmer användas i Min vårdplan? Vi konstaterar 

att det generellt inte är bra, men att man kan göra värderingar från fall till fall.  

Lina och Karin lyfter också att det under nästa år kan vara dags att utvärdera arbetssättet vid 

framtagande och arbetssättet vid införande och användning. RCC Stockholm Gotland har gjort 

utvärderingar av sina regionala vårdplaner som kan ligga till grund. Vi fattar inget beslut om 

detta. 

https://www.inera.se/tjanster/statistik-for-ineras-tjanster/statistik-for-stod-och-behandling/oversikt/
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Vi har tidigare fattat beslut om att Lina och Karin har mandat att starta nya arbetsgrupper om 

det finns intresse och det beslutet gäller fortfarande.  

Bo föreslår att vi ska kommunicera införandet löpande med nyheter från kliniker som inför Min 

vårdplan. Vi är positiva till idén och Bo tar frågan vidare till kommunikatörsnätverket. 

En fråga är hur förvaltningen ska se ut efter årsskiftet. Hans har ansökt om förlängning av Lina 

och Karins tjänster på SKR och vi har lobbat för att införandet ska ingå i nästa års 

överenskommelse. 

12. Nationella arbetsgrupper och stödjande RCC 

Föredragande: Helena Brändström  

Genomgång av nationella arbetsgrupper 

Helena visar en förteckning över våra arbetsgrupper (exkl. vårdprograms- och 

kvalitetsregistergrupper), vem som är stödjande RCC och hur återrapporteringen till RCC i 

samverkan ska ske. Vi går också igenom om det finns eller behövs objektsavtal. Uppdaterade 

uppdragsbeskrivningar behövs för flera grupper. Helena sammanställer behoven i en excelfil.  

I samma excelfil finns en checklista för vilket ansvar som ligger på stödjande RCC. Helena lyfter 

fram ansvaret att hålla uppdragsbeskrivningen uppdaterad, att hålla kontakt med arbetsgruppen 

och att spela upp frågor till RCC i samverkan vid behov. Uppdragsbeskrivningar ska sparas 

lokalt och en kopia ska skickas till Tove Kongsvold för diarieföring på SKR.  

Alla får i uppdrag att se över sina arbetsgrupper och ange i excelfilen om det behövs avstämning 

vid RCC i samverkansmöte.  

Beslut: Alla nationella arbetsgrupper ska få i uppdrag att ge en kort skriftlig rapport varje år. 

Ulrika får i uppdrag att ta fram en mall för det. 

Jävsdeklarationer  

Helena lyfter att stödjande RCC ska samla in och bedöma jävsdeklarationer för arbetsgrupperna 

och vid behov lyfta tveksamheter till RCC i samverkan. Inom kunskapsstyrningsorganisationen 

ska jäv tas in för alla grupper och vi beslutar att följa den rutinen även för grupper där vi kanske 

skulle göra bedömningen att det inte behövs.  

För CAR-T-gruppen och NAC är jävsdeklarationerna extra viktiga. För NAC kan vi inte 

acceptera avsteg från jävspolicyn. För Car-T-gruppen blir avsteg nödvändiga men bör deklareras 

tydligt.  

Beslut: Vi beslutar att ta upp samtliga jävsdeklarationer för Car-T-gruppen och NAC för 

bedömning i RCC i samverkan, inte bara ordförandenas. Maria får i uppdrag att samla in 

uppdaterade jävsdeklarationer för CAR-T-gruppen för bedömning vid ett kommande möte.  

Formalisering av nationella nätverk 

Utöver arbetsgrupper finns också några nätverk. Nätverket för uppföljningsmottagningar efter 

barncancer har framfört att de vill bli formaliserade. Vi diskuterar frågan och konstaterar att 
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nätverket är viktigt och att vi vill stötta dem i arbetet, t.ex. genom ekonomiskt stöd till träffar, 

men vi ser inte att vi vinner något på att formalisera nätverket. Däremot skulle det skapa 

förvirring med fler sorters arbetsgrupper.  

Beslut: Vi beslutar att inte formalisera nätverket för uppföljningsmottagningar efter barncancer.  

13. Screening – plan för höst 2020 och vår 2021 

Föredragande: Hans Hägglund 

Status screeningprogram 

Hans summerar de inkomna statusrapporterna om screeningprogram. Under torsdagen skrev 

Region Stockholm på ett verkställighetsbeslut att starta en pilotverksamhet där en region 

(Dalarna) använder det gemensamma kallelsekansliet i Stockholm samt initiera upphandling av 

laboratorietjänster.  

Ordförande i nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening 

Arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening har ansvar för implementering av 

screeningprogrammet och för att ta fram ett vårdprogram för screeningen. Nuvarande 

ordförande Charlotta Sävblom slutar på RCC och måste ersättas. 

Beslut: Birger Pålsson utses till ordförande i den nationella arbetsgruppen för tjock- och 

ändtarmscancerscreening.  

Ordförande i nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention 

Nuvarande ordförande Charlotta Sävblom slutar på RCC och måste ersättas. 

Beslut: Miriam Elfström utses till ordförande i den nationella arbetsgruppen för 

livmoderhalscancerprevention. 

Arvodering till ordföranden i screeninggrupperna 

Det finns ett förslag att ordförandena i screeninggrupperna ska avlönas med 20 procent. Ett 

litet arvode motsvarande 10 dagars arbete per år betalas ut till alla ordförande som anger att de 

har behov av det. Arvodet betalas till arbetsgivaren mot att ordföranden får arbeta med RCC-

uppdraget på arbetstid.  

Vi har tidigare gett ett arvode som motsvarar mer tid till ordförande i de arbetsgrupper där det 

är särskilt fokus på det innevarande årets överenskommelse, för att möjliggöra högre tempo i 

arbetet. Det gäller t.ex. den ordförande som stöttar implementeringen av långtidsuppföljning 

efter barncancer. Vi konstaterar att vi vill hålla fast vid den policyn och går därför vidare med 

förslaget att ge mer arvode till screeninggrupperna. Enligt samma princip kunde det vara 

aktuellt med arvode för arbetsgrupperna för rehabilitering och prevention men ordförandena i 

de grupperna är anställda av RCC och det är därför inte aktuellt.  
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Beslut: Ordföranden i screeninggrupperna får arvode motsvarande 20 procent arbetstid under 

2021. Undantaget är Miriam Elfström som är anställd på RCC Stockholm Gotland. Arvodet 

utbetalas till arbetsgivaren.  

Nationell samordning – hur går vi vidare? 

Hans visar ett förslag till uppdragsbeskrivning för en screeningsamordnare. Hans och Helena 

har inlett en dialog med Socialstyrelsen om gränsdragningarna mellan oss. De får i uppdrag att 

fortsätta dialogen med Socialstyrelsen och uppdatera uppdragsbeskrivningen utifrån det samt gå 

vidare med att försöka hitta rätt person för uppdraget.  

Leading Health Care-rapporten och Socialstyrelsens rapport 

Leading Health Care-rapporten är färdig för publikation. Uppdraget om att analysera vad som 

krävs för att med Cytburken som stödsystem skapa ett generiskt kallelsesystem är en naturlig 

följd av den problematik som lyfts i Socialstyrelsens och Leading Health Cares rapport. 

Diskussion inför möte med HSD-nätverket den 27 november  

Den 27 november har vi tid hos Hälso- och sjukvårdsdirektörerna (HSD). Vi kommer att lyfta 

screening generellt men vill ha en fråga i fokus. Hans ber om inspel. 

Vi diskuterar att jämlikt genomförande (införande och upprätthållande) av screeningprogram 

bör stå i fokus. Svårigheterna skiljer sig mellan programmen: Byråkrati för tjock- och 

ändtarmscancer, komplexitet i algoritmerna för livmoderhalscancer, kapacitetsbrist i 

mammografi.  

Vi konstaterar att vi bör fokusera på värdet av generiska kallelsesystem och hindren som finns 

för det. Om möjligt även kvalitetsregistren för screening (särskilt mammografiregistret). Vid 

tillfälle bör vi lyfta till HSD vad RCC kan bidra med, med informationsmaterial och kampanjer, 

så att vi får mandat att arbeta med detta. 

14. Budget – uppföljning samt summering diskussion ÖK 2021 

Föredragande: Helena Brändström 

Budget 

Helena visar budgeten och preliminärt utfall för 2020. Utfallet följer budget i stort. Utbetalning 

till kliniker för registrering i läkemedelsregistret kommer att starta i november.  

Överenskommelsearbetet 

Helena summerar vad vi har diskuterat som vi bör skicka med till förhandlingarna om 

överenskommelsen.  
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15. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Alarmsymtom för cancer 

Bo berättar att han har haft kontakt med 1177.se som har skapat en kortadress till sin sida om 

alarmsymtom för cancer: www.1177.se/harjagcancer.   

Policy för avsändare på nationell kommunikation som riktar sig till medborgare  

Bo påminner om betydelsen av och innehållet i RCC:s grafiska profilmanual. När RCC tog fram 

en egen grafisk profil byggde det på en överenskommelse med kommunikationsdirektörerna om 

att inte använda RCC-loggan i kommunikation med patienter, närstående eller allmänhet. Detta 

har i flera fall varit svårhanterat under åren och Bo berättar att han har försökt få till en 

diskussion om detta med 1177 och kommunikationsdirektörerna. De senare har dock inte velat 

medverka till en sådan diskussion.  

Loggan för 1177 Vårdguiden får inte användas ensam utan måste alltid kombineras med en 

regionlogotyp och kan därför inte användas för nationellt material.  

I februari i år fick vi besked om att använda avsändaren Sveriges regioner i samverkan på material till 

medborgare. Nyligen fick vi dock besked om att vi inte ska göra det utan att vi bör ta kontakt 

med 1177 för att diskutera om vi i stället kan använda deras logga. Det skulle innebära att 1177-

redaktionen kommer att vilja granska och godkänna allt material som bär den loggan. 

Bo anger att han kommer att återkomma till kommunikationsdirektörerna med budskapet att vi 

fortsätter att använda avsändaren Sveriges regioner i samverkan tills vi har en långsiktig lösning samt 

att han fortsätter att undersöka om 1177 kan användas som ensam användare. RCC i samverkan 

ställer sig bakom Bos förslag till agerande.  

Bo påminner också om att RCC har riktlinjer för videoproduktion som vi beslutade förra 

hösten och som säkerställer att filmerna får en avsändare som inte orsakar problem för oss. 

Riktlinjerna anger också hur filmerna blir tillgänglighetsanpassade enligt nytt lagkrav.  

Kommunikation om vilande värdskap 

Bo visar ett utkast till nyhet om att vi har fått i uppdrag att analysera flytten av värdskap till 

Norra sjukvårdsregionen. Vi diskuterar hur och när artikeln ska publiceras.  

16. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström. Myelomfrågan: Gerd Lärfars och Freddi Lewin 

Myelomläkemedel 

Freddi Lewin informerar om att Region Stockholm har valt att använda ett läkemedel som 

omfattas av en nej-rekommendation från NT-rådet (Darzalex). Region Stockholm har 

producerat en artikel som visar att användningen av läkemedlet ger signifikant bättre 

överlevnad. Freddi kommenterar att det inte nödvändigtvis är en motsägelse mot NT-

http://www.1177.se/harjagcancer
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rådsrekommendationen eftersom rekommendationen bygger på kostnadseffektivitet. Artikeln är 

inte publicerad och NAC har inte fått se den. Freddi och Gerd anger att Region Stockholms 

förfarande försvagar processen med ordnat införande och vill diskutera hur de ska hantera 

situationen.  

NAC har träffat ordföranden i vårdprogramgruppen för Myelom och diskuterat detta. 

Gerd lyfter att NT-rådet arbetar med att göra sina rekommendationer tydligare och även att 

tydliggöra resonemanget bakom rekommendationerna.  

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för AML 

Vårdprogrammet för AML är uppdaterat. Det har inte gått på remissrunda eftersom 

ändringarna är små. Några ändringar rör EMA-godkända läkemedel. NAC har godkänt 

ändringarna. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för AML fastställs. 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer 

NT-rådet har kommit med en nej-rekommendation kring Atezolizumab som tillägg till 

cytostatikabehandling. Vårdprogramgruppen är kritisk till rekommendationen. NAC och 

vårdprogramgruppen har enats om en skrivning till vårdprogrammet som tydliggör att 

läkemedlet inte rekommenderas men ändå visar att vårdprogramgruppen har invändningar mot 

rekommendationen. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer fastställs. 

Referensarbete i vårdprogrammen 

Helena tar upp frågan igen om hur vi ska hantera referenshanteringen i vårdprogrammen när 

Ann-Sofie går i pension. Några förslag kommer upp under mötet som vi går vidare med.  

Ordförande i vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering, vårdprogramsdelen 

Det finns fortfarande inget förslag på ny ordförande i vårdprogrammet för cancerrehabilitering.  

17. Arbetsgrupp för handhavande av cancerläkemedel 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena visar ett förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen för cytotoxiska läkemedel. Att 

bilda arbetsgruppen är beslutat sedan tidigare. Vi diskuterar gränsdragningen mellan den här 

gruppen, Arbetsmiljöverket, arbetsgivarna, Regimbiblioteket m.fl. aktörer. Vi föreslår att 

gruppens första uppdrag blir att kartlägga vilket löpande utbildningsbehov som finns. Efter det 

kan de få i uppdrag att arbeta med att tillhandahålla dessa utbildningar. Vi diskuterar också 

namnet och stannar vid Nationella arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel. 

Beslut: Lena får i uppdrag att revidera uppdragsbeskrivningen utifrån diskussionen och skicka 

det reviderade förslaget för förankring i Regimbiblioteket och Sjuksköterskor i cancervård inför 

beslut i RCC i samverkan. Förslaget ska även stämmas av med onkologichefsrådet inför beslut. 
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Beslut: RCC Syd blir stödjande RCC för den nationella arbetsgruppen för handhavande av 

cancerläkemedel när vi bildar den.  

18. Utvärdering av mötet 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi går laget runt och utvärderar mötesformen. Vi är överens om att vi behöver fler pauser och 

mer omväxling med t.ex. diskussion i smågrupper. Kan vi delegera vissa beslut till mindre 

grupper, exempelvis genom att samtidigt avhandla tre frågor i mindre grupper för att sedan 

samlas och sammanfatta? Vi saknar också de laget-runt-varv som vi haft tidigare där vi berättat 

om den regionala verksamheten.  

Vi kan bli bättre på att begränsa presentationerna och tydliggöra det för den som ska presentera, 

t.ex. genom att avsätta högst 10 minuter för presentationen. Det bör finnas utrymme för 

diskussioner efter att de externa har lämnat mötet. 


