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1. Inledning  

Föredragande: Hans Hägglund 

Referensgrupp Cytburken  

Beslut: Vi utser följande personer till referensgruppen för generiskt kallelsesystem för 

livmoderhalscancerscreening med Cytburken som bas: Katarina Lannervall (Stockholm 

Gotland), Helena Seth och Mia Westlund (Väst) samt Anna Palmstierna (Syd). Norr, Uppsala 

Örebro och Sydöst kompletterar inom kort.  

Arbetsgruppen får i uppdrag att ta kontakt med referensgruppen för att lägga upp arbetet. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

PREM-enkäten 

Enligt 2020 års överenskommelse behöver inte regionerna skicka ut några SVF-PREM-enkäter i 

år utan bör i stället fokusera på att analysera insamlade data. PREM-gruppen fick i uppdrag att 

se över om några frågor behövde uppdateras i enkäten. PREM-gruppen har angett att det är 

otydligt vem som ansvarar för enkäten och om RCC har en roll i att uppdatera frågor i den. 

SKR har uttryckt att de äger enkäten och ansvarar för att uppdatera den. Vi konstaterar att detta 

behöver redas ut så att vi kan hitta en bra lösning för uppdatering.  

PREM-gruppen anger att det inte finns behov av att revidera frågorna inför nästa utskick. 

Däremot kan urvalskriterierna behöva ses över och PREM-gruppen vill gärna redovisa förslag 

kring detta. Till exempel kan man diskutera om vi ska fortsätta att skicka enkäter till dem som 

inte får en cancerdiagnos.  
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PREM-gruppen anger också att regionerna behöver information i god tid om de förväntas 

skicka ut enkäter 2022.   

Beslut: Vi bjuder in PREM-gruppen till ett kommande möte för att få en rapport om läget och 

förslag till fortsatt arbete.  

Jäv Mats Jerkeman 

Mats Jerkeman (ordförande i vårdprogramgruppen för aggressiva B-cellslymfom och medlem i 

CAR-T-gruppen) har haft utbildningsuppdrag för Roche och Gilead med arvode till privat 

företag. Helena och Mats har kommit överens om att arvodet framöver ska gå till kliniken. 

Utbildningarna är breda och inte med fokus på specifika läkemedel.  

Beslut: Vi accepterar Mats Jerkemans jävsdeklaration. 

3. Gemensam kommunikation om IPÖ och Min vårdplan 

Föredragande: Anna Karevi Verdoes 

Anna har enligt beslut på förra mötet formulerat ett uppdrag om att ta fram gemensam 

kommunikation till Maria Sörby, projektledare för Patientöversikt på INCA samt Lina Sarv och 

Karin Vriste, projektledare för Min vårdplan via 1177. I uppdraget ingår att vi ska få en första 

rapport den 8 december och kunna fatta beslut om materialet den 13 januari. Maria, Karin och 

Lina har mandat att själva avgöra vilket material som är mest angeläget att börja med och vi kan 

inte förvänta oss att de är helt färdiga den 8 december. Vi diskuterar uppdragsbeskrivningen 

och Anna gör justeringar.  

Beslut: Maria Sörby, Karin Vriste och Lina Sarv får i uppdrag att ta fram ett 

kommunikationsmaterial som visar vad Patientöversikt på INCA och Min vårdplan via 1177 är 

och på vilket sätt RCC arbetar med implementeringen av de olika verktygen. Arbetet ska 

redovisas den 8 december och en färdig plan ska finnas den 13 januari. Hans kommunicerar 

uppdragsbeskrivningen till Maria, Lina och Karin. 

4. Förvaltning IPÖ 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Vi tar upp diskussionen från förra mötet, om hur Patientöversikten ska förvaltas efter 

projektavslutet i sommar. Diskussionen kommer att kräva tid och vi beslutar att avsätta en 

halvdag till detta under hösten. Beredningsgruppen får i uppdrag att förbereda frågan och 

eventuellt bjuda in gäster till diskussionen.  


