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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-11-12 

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (§ 1–12)  

Anna Karevi Verdoes (Ersätter Thomas 

Björk-Eriksson § 13–14) 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

§ 5 Stefan Rydén

§ 6 Rolf Hultcrantz

§ 7 Beatrice Melin

§ 12 Marie Abrahamsson

§ 13 Nina Markholm Nordgren

1. Inledning och minnesanteckningar

Föredragande: Hans Hägglund 

Covid-19-fallen ökar igen. Vi kommer överens om att ha en fast punkt för avstämning av läget 

på tisdagsmötena framöver. 

Beslut: Minnesanteckningarna från 21–22 oktober, 27 oktober och 3 november fastställs. 

2. Analysen av värdskap för NPO Cancer

Föredragande: Hans Hägglund 

Status i arbetet 

Lumell är i gång med sin analys. Den kommer att finansieras av RCC i samverkan eftersom det 

inte finns medel till det hos SKS.  

Minnesanteckningarna från arbetsgruppen ligger i Stratsys meetings så att alla i RCC i 

samverkan kan ta del av dem.  
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3. Kommunikation

Föredragande: Bo Alm 

Kommunikation om analysen av värdskap för NPO Cancer 

På förra mötet beslutade vi att publicera en kort och värderingsfri nyhet om uppdraget. Bo 

skrev en sådan och skickade till SKS för att samordna publiceringen. Företrädare för SKS ville 

dock redigera nyheten, och SKS presenterade efter det en nyhet som var kraftigt omskriven, 

med ett perspektiv och en stil som inte rimmar med hur RCC brukar kommunicera. Under 

veckan har vi därför haft mycket kommunikation om detta med SKS och landat i en text där vi 

är nöjda med innehållet men som tydligt har SKS som användare. 

Vårt förslag är nu att SKS ska publicera texten och att vi ska publicera en kort nyhet som 

hänvisar till den. På det sättet skulle kommunikationen bli samordnad samtidigt som vi kan 

styra stil och perspektiv i vår nyhet. Hans kommer att kommunicera förslaget till Marie 

Lawrence. 

Beslut: Hans och Bo får i uppdrag att fortsätta kommunikationen om analysen av värdskap 

med SKS. Målet är att SKS ska publicera sin nyhet så att vi kan hänvisa till den i våra kanaler. 

Bo har skrivit ett utkast till kort nyhet som RCC i samverkan godkänner. I den fortsatta 

processen kommer vi att fortsätta att samverka med SKS kring kommunikationen, men RCC i 

samverkan äger besluten om vad som ska publiceras på cancercentrum.se. 

4. Vårdprogram och SVF

Föredragande: Helena Brändström 

Byte av regional representant i vårdprogramgruppen för njurcancer 

Beslut: Bianca Scholtz blir ny regional representant för Syd i den nationella 

vårdprogramgruppen för njurcancer. Hon efterträder Peter Elfving som går i pension. 

Nordiska SVF-mötet 

Det nordiska SVF-mötet som planerades till november blir digitalt den 26 maj. 

5. Nivåstrukturering

Föredragande: Stefan Rydén 

Kort information om Socialstyrelsens fortsatta arbete med övertagande 

Peniscancer har kommit genom halva processen för övertagande. För fyra andra områden är 

processen påbörjad.   

Fyraårsuppföljning av analcancer 

Fyraårsuppföljningen kommer att genomföras under början av 2021. Stefan och Ralf har tagit 

fram ett förslag till mall med instruktion som bygger på tidigare mallar, med förbättringar 
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utifrån tidigare erfarenheter. Tidpunkten för inlämning sätts till 15 mars, men utifrån 

covid-19-situationen kan den behöva justeras efter hand. 

Beslut: Mallen för fyraårsuppföljning av analcancer fastställs. 

Tvåårsuppföljning av perihilär gallgångscancer och lokalt avancerad pankreascancer 

Svar på den utskickade uppföljningsmallen inkom i våras. Utvärderingen ledde till frågor och 

behov av kompletteringar som nu har inkommit. Utvärderingen visar bland annat dålig 

följsamhet hos remittenterna, där vissa regioner remitterar få eller inga patienter.  

Vi diskuterar möjliga orsaker och lösningar, bland annat mot bakgrund av synpunkter som 

kommit in till RCC i samverkan under året. Vi konstaterar att det är viktigt att 

nivåstruktureringen kommer igång och att det är centralt med dialog mellan remittenterna och 

de nationella enheterna för att lösa de frågor som finns. En nyckelfråga är att den studie som 

överenskommits kommer igång.  

Stefan kommer att skicka ett antal frågor till de remitterande universitetssjukhusen och utifrån 

svaren kalla till ett möte för att diskutera nivåstruktureringen. Stefan och Ralf är medvetna om 

att Ralf kan uppfattas som jävig och Stefan kommer därför att hålla i frågan ensam. Hans 

skriver under missivet innan frågorna skickas ut.  

6. SCREESCO-studien, statusrapport

Föredragande: Rolf Hultcrantz 

Rolf Hultcranz informerar om status för SCREESCO-studien. Studien har stängt inklusionen 

men det kommer att dröja 15 år innan den är helt avslutad eftersom man följer 

långtidsöverlevnad.  

Rolf sammanfattar med att deltagandet har varit högt och biverkningarna få. Upptäckten av 

cancrar är likvärdig mellan koloskopiarmen och FIT-armen men koloskopiarmen hittar fler 

förstadier. Studien har bidragit till att öka kapaciteten och kvaliteten i koloskopiverksamheten 

genom omfattande utbildningsinsatser, och utbildningarna kommer att fortsätta. Rolf har 

föreslagit att en grupp ska bildas som ska bedöma framtida forskning på det insamlade 

materialet. 

Rolf kommenterar att regionerna har bidragit i finansieringen av studien genom att genomföra 

koloskopierna med egna resurser, vilket han gärna vill lyfta fram. Han föreslår en artikel i 

Läkartidningen om detta och vi håller med om att det är en bra idé. 

Vi diskuterar hur resultaten från studien kan användas för att marknadsföra screeningen. Rolf 

bedömer att studien kommer att kunna skickas in för bedömning inför publicering under början 

av nästa år. Då bör vi göra en rejäl kommunikationsinsats, som måste knytas till aktuell status i 

screeningfrågan. Lena rapporterar att den upphandling som behövs för att det gemensamma 

kallelsekansliet för screeningen ska kunna starta har initieras. Vi bjuder in den som ansvarar för 

detta i början av nästa år.  
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7. Tidig upptäckt av cancer med blodbiomarkörer

Föredragande: Beatrice Melin 

Beatrice Melin berättar om utvecklingsprojektet Biomarkörer för tidig upptäckt av cancer.  

RCC Norr har fått finansiering för detta av Socialdepartementet och Life science-kontoret. 

Projektet kommer att använda de stora kohorter med blodprover för forskning som finns i 

Norra sjukvårdsregionen, främst från insamling i samband med Västerbottens 

hälsoundersökningar. I dem kommer man att söka efter markörer som kan användas i screening 

och tidig upptäckt. Fokus kommer att ligga på de diagnoser som har högst dödlighet. Det finns 

ännu inga resultat att presentera.  

8. Webbinarium om direktöverföring från Region Skåne till

kvalitetsregister

Föredragande: Björn Ohlsson och Maria Rejmyr Davis 

Webbinariet om direktöverföring sågs av 230–250 deltagare. Det var tänkt att köras på Zoom 

men när föranmälningarna närmade sig 200 styrdes det om till ett webbinarium med en firma 

som skötte tekniken. Det går att se i efterhand. Deltagarna hade många olika kompetenser och 

kom från 12 regioner, några kommuner, Inera och privata vårdgivare. Björn och Maria har fått 

mycket positiv respons. 

Ett budskap som kom fram under dagen är att direktöverföring är möjlig och att kostnaden är 

rimlig. Ett annat budskap är att det behövs en uppställning med flera kompetenser från 

regionen som samarbetar i processen. Vi diskuterar om man kan göra en kondenserad version 

med ”höjdpunkter” för att få ytterligare spridning av budskapen.  

Vi diskuterar också om ett liknande webbinarium skulle göras för IPÖ och Min vårdplan, för att 

samla all den information som nu finns på många olika ställen.  

9. Kvalitetsindikatorer för att följa vårdprogramsrekommendationer

Föredragande: Björn Ohlsson 

Björn redogör för hur RCC Syd arbetar med utdatarapporter baserat på vårdprogrammens 

kvalitetsindikatorer. Av de indikatorer som finns i vårdprogrammen finns ca hälften i så kallade 

Shiny-rapporter.  

Mottagarna av rapporterna, t.ex. sjukhuschefer, är positiva till rapporterna men anger att 

siffrorna ofta är för gamla för att kunna ligga till grund för diskussion. De anger också att 

siffrorna även måste vara uppdelade på sjukhusnivå, inte vara samlade per region.  

Björn väcker frågan hur vi kan arbeta vidare för att få bättre överensstämmelse mellan 

kvalitetsindikatorerna i vårdprogrammen och utdatarapporterna. Hur kan vi få mer frekventa 
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uppdateringar av data i utdatarapporterna? Hur kan vi göra rapporterna mer användbara? Hur 

kan vi öka kännedomen om dem?  

Vi konstaterar att all data som läggs i utdatarapporterna finns tillgängliga i interaktiva rapporter 

där användarna själva kan gå in och hämta den senaste datan, men att cheferna behöver 

färdigbakade rapporter. Vi bör både förse cheferna med rapporter och stötta dem i att använda 

dem.  

Rapporter tas fram på flera RCC och vi har tidigare diskuterat om man kan göra 

samordningsvinster i det arbetet. De som gör rapporterna på respektive RCC skulle kunna bilda 

en samarbetsgrupp för att lära av varandra. Det skulle också vara bra med samarbete kring valet 

av indikatorer. Ett nationellt urval av indikatorer skulle kunna tas fram och kompletteras med 

lokala eller regionala urval.  

Det är också viktigt att vårdprogramgrupperna har dialog med stödteamen i författandet av 

kapitlet med kvalitetsindikatorer i vårdprogrammen, för att urvalet av indikatorer i 

vårdprogrammet både ska spegla följsamheten till vårdprogrammet och vara mätbara i registret. 

Både stödteamen och vårdprogramgrupperna behöver uppmärksammas på detta.  

Beslut: Johan, Björn, Ove, Arvid och Helena får i uppdrag att förbereda ett underlag inför en 

fortsatt diskussion om uppföljning av kvalitetsindikatorer i vårdprogram på ett senare möte. 

Björn sammankallar gruppen. 

10. AKI

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

RCC-internt webbinarium om INCA 

Den 6 november hölls ett webbinarium som vände sig till dem som jobbar med registerområdet 

inom RC eller RCC och med INCA som teknisk lösning. Syftet var att informera om ett antal 

utvecklingsarbeten som pågår och hur de tillsammans bildar en helhet. Webbinariet blev 

uppskattat, med drygt 100 deltagare.  

RCO i samverkan 

RCO i samverkan har startat ett arbete för att tydliggöra innebörden av ”beslutsstöd” som är 

skapade i tät koppling till kvalitetsregister och som även har koppling till kvalitetsregistrens 

tekniska plattformar. RCC:s erfarenhet av arbetet med patientöversikter kommer sannolikt att 

vara värdefull i det arbetet. 

Arbetet med nationell infrastruktur för patientrapporterade mått fortsätter på SKR. RCO i 

samverkan framhåller att SKR måste komma med en tidsplan så att alla RCO och register kan 

agera utifrån den. 

Flera RCO har fått i uppdrag att ge stöd vid införande och uppföljning av personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp. Det är viktigt att RCC delar med sig av sina erfarenheter av detta.  
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Nationell samverkansgrupp nationella kvalitetsregister 

Vid nästa möte kommer medelstilldelning inför 2021 att diskuteras. Tilldelningen kommer 

troligen att likna föregående år eftersom det har varit en förenklad rapportering för registren 

p.g.a. pandemin.

Arvid visar ett utkast till kriterier för urvalet av vilka register som primärt ska prioriteras för 

regioners arbete med teknisk överföring av information.  

Utvecklingsplaner registerutveckling 2021 

RCC kommer att stå för utvecklingskostnader för en del generiska funktioner på INCA-

plattformen, som alltså inte belastar respektive register. Det handlar t.ex. om anpassning till 

moderna ramverkskomponenter och införande av funktioner för gemensamma datamängder, 

generella utdatalösningar och funktion för patientrapporterade mått. 

AKI diskuterar också hur mycket tid vi kan avsätta för att slutföra generiska lösningar, t.ex. 

skissverktyg och byggverktyg, som leder till effektivare registerutveckling. 

Ofinansierade register 

Vi diskuterar hur vi ska hantera ofinansierade register. Ett förslag är att definiera en miniminivå 

med ett litet dataset som kan erbjudas de register som inte har finansiering. Beredningsgruppen 

får i uppdrag att bereda frågan till ett kommande möte. 

Rehabiliteringsvariabler i kvalitetsregistren 

En fråga som behöver diskuteras igen är hur vi får fart i arbetet med att inkludera 

rehabiliteringsindikatorer i kvalitetsregistren.  

11. Rutiner för handläggning av nationella arbetsgrupper samt

ersättning till ordförande/processledare

Föredragande: Maria Rejmyr Davis och Ulrika Berg Roos 

Handläggning av nationella arbetsgrupper 

Vi har tidigare beslutat hur uppdragsbeskrivningar m.m. ska hanteras, men rutinerna skulle 

behöva förenklas och samlas i en kort rutinbeskrivning. Man kan t.ex. ifrågasätta om nya 

worddokument måste tas fram, skrivas på och diarieföras varje gång en grupp byter ut en 

medlem. Ett förslag är att samla alla namn i en excelfil i stället för att skriva dem på 

uppdragsbeskrivningen. Ett annat förslag är att ha en stående punkt på dagordningen för byte 

av regionala representanter i arbetsgrupper. Det kan också vara bra med en årlig genomgång för 

kontroll av namnen. 

Beslut: Helena och Ulrika får i uppdrag att ta fram ett förslag till rutin för hantering av 

uppdragsbeskrivningar för nationella arbetsgrupper inkl. arbetsgruppsmedlemmar. 



Minnesanteckningar RCC i samverkan
2020-11-12 

7(8) 

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

Ersättning till ordförande och processledare i arbetsgrupperna 

Vi har tidigare beslutat att vi ersätter ordförandena i vårdprogramgrupper med 10 arbetsdagar i 

samband med uppdatering av vårdprogrammet (utbetalas till kliniken där ordföranden är 

anställd). Beslutet om ersättning står inte i styrdokumentet. Ulrika får i uppdrag att föra in det 

och återkomma med en reviderad version för beslut.  

En fråga som också behöver diskuteras är om vi bör ta fram en gemensam modell för att 

arvodera andra arbetsgrupper. I den frågan bör vi kontrollera hur övriga kunskapsstyrningen 

hanterar arvodering.  

12. Standardiserat arbetssätt inom cancerregister och kvalitetsregister

Föredragande: Marie Abrahamsson 

Marie Abrahamsson berättar om den nya funktionsgruppen för registeradministratörer. 

Gruppens uppdrag kommer från AKI och gruppen bemannas från respektive RCC. Marie 

Abrahamsson är sammankallande. Enligt uppdragsbeskrivningen ska arbetsgruppen ta initiativ 

till, driva på och följa utveckling och samordning av registeradministratörers arbete med 

kvalitetsregister och i de nationella stödteamen för kvalitetsregister. Uppdragsbeskrivningen är 

omfattande och det finns mycket att diskutera i gruppen. Marie lyfter fram att gruppen inte kan 

ta beslut om arbetssätt utan endast ta fram underlag till beslut som fattas på chefsnivå. 

Johan och Srinivas har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning 

”för genomlysning och förslag till effektivare arbetsprocess för registerverksamheten”. Det är 

eftersträvansvärt att samordna uppdragen. Johan och Srinivas har satt samman en 

uppdragsbeskrivning men inte samlat någon arbetsgrupp eller påbörjat arbete.   

Beslut: Johan och Srinivas får i uppdrag att ha kontakt med Marie Abrahamsson för att 

samordna sitt uppdrag, ”effektivare arbetsprocess för registerverksamheten”, med 

funktionsgruppen för registeradministratörer.  

13. Stockholm rapporterar: Enkät om stöd till kompetensförsörjning

Föredragande: Nina Markholm Nordgren 

Nina Markholm Nordgren är processledare kompetensförsörjning på RCC Stockholm Gotland. 

Hon ansvarar för den kompetensförsörjningsenkät som RCC Stockholm Gotland årligen 

skickar till chefer i regionen. Enkäten syftar till att ge en överblick av nuläget och synliggöra hur 

verksamheterna arbetar med kompetensförsörjning och vilka utmaningar de har. Nina redovisar 

resultaten.  

Några slutsatser är att det finns en brist på kompetens att rekrytera. Många anger att man har 

ändrat arbetssätt för att frigöra resurser och även att task shifting har blivit vanligare (frågorna 

ställdes före covid-19-pandemin och Nina förutspår att detta kommer att bli mycket vanligare i 

svaren nästa år). Som exempel på task shifting nämns inte bara skiften mellan professioner utan 

även från professionen till patienterna.  
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Frågan om vilka områden som är angelägna för kompetensutveckling ger inte entydiga svar utan 

visar stor spridning i behoven. RCC Stockholm Gotland använder svaren för att planera 

utbildningsinsatser. 

Vi diskuterar hur RCC kan stötta i kompetensförsörjningsfrågor i respektive region. Lena delar 

med sig av enkätfrågorna så att vi kan använda dem i fler regioner och jämföra svaren. 

14. Övriga frågor

Rutiner för nationella vårdprogram på remiss (Björn Ohlsson) 

När ett vårdprogram ska på remiss ska en nationell konsekvensbeskrivning vara klar två veckor 

innan remissrundan startar. Vid de flesta remissrundor finns det grupper som blir försenade och 

det ställer till det för de regionala processledare som ska skriva regionala konsekvens-

beskrivningar. Rutinen behöver skärpas så att konsekvensbeskrivningarna kommer in i tid. 

Beslut: Helena får i uppdrag att kommunicera till ordförandena i vårdprogramgrupperna att det 

är centralt att konsekvensbeskrivningarna är klara i tid. Om förseningarna fortsätter sätter vi en 

skarp gräns och låter inte vårdprogrammen gå ut på remiss om konsekvensbeskrivningen inte 

blivit klar i tid. 

Analys av vårdskuld (Johan Ahlgren) 

Johan informerar om aktuella data för vårdskulden, motsvarande de siffror som presenterats i 

rapportform tidigare. En uppdaterad rapport kommer att publiceras.   

Jävsdeklaration Kenneth Villman, ny ordf i NAC (Helena Brändström) 

Beslut: Jävsdeklarationen från Kenneth Villman (ny ordförande i NAC) läggs till handlingarna 

utan kommentarer.  

Arbetsgrupp för hantering av cytotoxiska läkemedel (Lena Sharp) 

Sjuksköterskor i cancervård har kommenterat förslaget till uppdragsbeskrivning och är positiva 

till initiativet. Enligt beslut på tidigare möte skulle Onkologichefsrådet få uppdrags-

beskrivningen efter det, men de har genom kontakter redan fått den vilket väckt frågor. Lena 

kommer att revidera förslaget utifrån kommentarerna från Sjuksköterskor i cancervård och 

skicka den aktuella versionen av förslaget till Onkologichefsrådet med en formell fråga om 

kommentarer.   




