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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-12-01 

Närvarande 

Beslutande:   

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (§ 8–11) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

Externa: 

§ 4 Sofie Grinneback 

§ 6 Gunilla Enblad 

§ 8 Marie Stenmark Askmalm 

§ 9 Torbjörn Eles och Charlotte Örndal 

§ 10 Ola Bratt 

§ 11 Cecilia Halle 

§ 12 Kenneth Villman 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans informerar: 

 Region Stockholm har beslutat att ändra sin organisation så att RCC Stockholm Gotland 
åter blir en egen enhet. Chefsfrågan är inte klar.  

 Rekryteringen av ersättare för Bo Alm kommer att skötas av kommunikationsavdelningen 
på SKR. Planen är att Bo ska avsluta sitt uppdrag som kommunikationssamordnare för 
RCC vid årsskiftet och ägna tiden fram till mars åt att skola in en ny person.  

 Webbredaktör Camilla Agdler har börjat jobba 50 procent efter sin sjukskrivning. 

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-11-24 fastställs. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Bo informerar: 
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 Webbinariet om SVF den 4 december är i princip färdigplanerat.  

 Vi kommer att publicera en artikel som beskriver hur NPCR följt introduktionen av ett 
nytt läkemedel genom att kombinera information från flera register, som ett exempel på 
utökad registerforskning.   

 En ny rapport om cancer och covid-19 kommer att publiceras i slutet av veckan eller i 
början av nästa. 

 En reporter har hört av sig med frågor om introduktionen av tjock- och 
ändtarmscancerscreeningen. Även RCC Mellansverige och RCC Väst har blivit 
kontaktade av en journalist i frågan. Det är viktigt att vi i kontakt med journalister ger en 
korrekt bild av när GSK kan vara i gång för alla regioner, så att vi inte ger en orealistiskt 
positiv bild. Vi bör bjuda in Stina Fuentes och Birger Pålsson regelbundet under våren för 
att hålla oss informerade om processen. Lena och Hans kontaktar dem. 

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Ny ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för trofoblastsjukdomar 

Thomas Högberg som är ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för 

trofoblastsjukdomar har gått i pension. Ulrika Joneborg, gynonkolog från Stockholm, föreslås 

ersätta. Hennes jävsdeklaration kan läggas till handlingarna utan kommentarer.  

Beslut: Ulrika Joneborg utses till ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för 

trofoblastsjukdomar.  

Remissrundor 

Från den 15 februari börjar kunskapsstyrningen att samordna alla NPO:ers remissutskick på 

fasta remissdatum, samma som våra. Alla remissversioner av kunskapsdokument kommer då att  

publiceras på en NPO-gemensam webbsida. Planen är att vi håller fast vid vår rutin för 

remissutskick och kompletterar den med att lägga länkar till våra remissversioner från den 

NPO-gemensamma remissidan. Ulrika kommer att sköta samordningen med 

kunskapsstyrningens webbredaktör.  

Vid förra mötet beslutade vi att förlänga remisstiden för den pågående remissrundan. RCC Syd 

har fått kommentarer om att vi borde överväga att helt stoppa remissrundan för de 

vårdprogram där förändringarna inte är brådskande, och att vi tydligare borde motivera varför 

varje vårdprogram går på remiss.  

Beslut: Vi gör ingen ytterligare nationell kommunikation kring remissrundan men tar med oss 

frågan om att motivera vilka ändringar som är brådskande till nästa remissrunda. Varje RCC 

avgör vilken kommunikation som behövs regionalt just nu.  
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Ny rutin för rekommendationer om nya läkemedel 

Kenneth Villman har meddelat att TLV inte kommer att kunna göra hälsoekonomiska 

bedömningar av alla nya cancerläkemedel och nya indikationer framöver och därmed kommer 

NT-rådet inte heller komma med någon rekommendation. Ett förslag diskuteras om att införa 

ett tröskelvärde för lägsta patientnytta för att genomföra HE och komma med 

rekommendation. En konsekvens kan bli att flera läkemedel får hanteras direkt av VP.  Ett 

förslag till rutin för detta behöver läggas till i styrdokumentet för nationella vårdprogram. 

När vårdprogramgrupperna får större inflytande över läkemedel blir jävsfrågan ännu viktigare. 

Helena får därför i uppdrag att se över jävspolicyn tillsammans med NAC. 

4. Teledermatoskopi – status för webbutbildningen 

Föredragande: Sofie Grinneback 

Sofie redogör för processen med att ta fram en utbildning i teledermatoskopi. Under hösten 

gjordes en inventering av behoven genom en enkät till primärvårdsläkare. Inventeringen visar 

att man vill ha en kort, lättåtkomlig utbildning med mycket bilder, gärna i en bildbank som man 

kan återkomma till. Utbildningen testas nu och planen är att lansera den i januari. 

Kommunikationsnätverket är förberett på att kommunicera vid lanseringen.  

Utbildningen kommer att ligga öppet på cancercentrum.se så att vem som helst kan gå den. Den 

kommer också att finnas i en version som arbetsgivare kan lägga på sina lärplattformar. Srinivas 

föreslår att vi ska arrangera grupputbildningar där webbutbildningar kombineras med 

diskussioner och frågestunder. Sofie tar med det förslaget. 

Vi tackar för presentationen och ser fram emot lanseringen.  

5. Genomgång och rutiner för arbetsgrupper 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena redovisar ett förslag på förenklade rutiner för administrationen av nationella 

arbetsgrupper. Helena uppdaterar rutinen utifrån diskussionerna och sparar den på Projectplace, 

i mappen för nationella arbetsgrupper.  

Huvudsakliga förändringar jämfört med nuvarande arbetssätt: 

 Uppdragsbeskrivningar sparas i wordformat i en gemensam mapp på Projectplace. 
Påskrivna dokument. Varje chef beslutar för sina arbetsgrupper om 
uppdragsbeskrivningarna ska skrivas på. 

 Namn på regionala representanter läggs i en excelfil och inte i uppdragsbeskrivningen. 
När ett RCC avser att byta regional representant i en grupp skriver RCC-chefen in det nya 
namnet i agendan så att det uppmärksammas av alla och tas till protokollet. Personens 
jävsdeklaration läggs samtidigt i möteshandlingarna. Ulrika för över detta till rätt mapp 
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och fil. Stödjande RCC lägger in namnet på webben. Varje RCC hittar egna rutiner för 
detta. 

 Alla arbetsgrupper får i uppdrag att i början av året lämna en kort skriftlig rapport som 
redovisar vad som är gjort under föregående år, om gruppen bör finnas kvar under 
kommande år och om uppdraget i så fall bör ändras. 

 Vi diarieför uppdragsbeskrivningen, jävsdeklarationerna och namnfilen på SKR vid varje 
årsskifte. Däremellan behöver inget mejlas för diarieföring utan bara sparas ner på 
Projectplace. 

 Vi har en årlig uppsamling i februari. Stödjande RCC går då igenom namn, 
jävsdeklarationer, uppdragsbeskrivningar och rapporter från sina arbetsgrupper och 
flaggar upp om något behöver diskuteras. På ett eller flera samverkansmöten under 
februari diskuterar vi om arbetsgruppernas uppdrag bör förändras utifrån deras rapporter 
eller utifrån årets överenskommelse. Målet är att det inte ska krävas något separat möte 
om detta. 

 

Beslut: Den nya rutinen för administration av nationella arbetsgrupper fastställs tillsammans 

med tillhörande mallar för uppdragsbeskrivning och mall för årsrapport.  

Beslut: Alla får i uppdrag att spara befintliga uppdragsbeskrivningar och jävsdeklarationer för 

sina arbetsgrupper i mapparna på Projectplace. Ulrika kommer sedan att flytta namnlistorna 

från uppdragsbeskrivningarna till excelfilen. Respektive RCC skickar ut ett informationsbrev 

och en mall för sina arbetsgruppers årsredovisningar. Helena skriver utkast till brevet.   

6. Nationella arbetsgruppen för CAR-T-cellsbehandling 

Föredragande: Gunilla Enblad 

Gunilla, ordförande i nationella arbetsgruppen för CAR-T-cellsbehandling, redogör för vad 

gruppen gjort under året. Gruppen har arbetat med en definition av vad som krävs för att vara 

ett centrum för CAR-T-cellsbehandling. Gunillas bedömning är att det kommer att komma så 

många CAR-T-cellsbehandlingar att alla universitetssjukhus kommer att behövas. Gruppen har 

startat nationella MDK för CAR-T. Gruppen är också diskussionspart till NT-rådet, rådgivande 

i medicinska frågor men inte i prisfrågor. Gruppen deltar också i en större gruppering som 

samordnas av Swelife, SWECARNET. Man har också bidragit med texter till nationella 

vårdprogram. 

Under nästa år vill gruppen ta fram gemensamma stöddokument, PM och liknande. Det finns 

en webbsida under cancercentrum.se där materialet kan publiceras. Gruppen vill också gärna 

utveckla patientöversikter (IPÖ) för lymfom för att underlätta uppföljningen av patienter som 

får resp. inte får CAR-T-cellsbehandling. Uppföljning sker nu genom nationella kvalitetsregister 

för lymfom samt det internationella registret EBMT. Gruppen har arbetar med en etikansökan 

för att skapa ett gemensamt biobanksprojekt.  

Gunilla anger att det nationella samarbetet fungerar mycket bra och att behandlingen har 

fungerat bra att införa, även om biverkningarna kräver stora resurser. Hon anger också att en 
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svaghet är att läkemedelsindustrin är ointresserad av att förlägga studier i Sverige eftersom 

implementeringen här är för långsam. Ytterligare en svårighet är att behandlingen är dyr och 

svår att få in i vår prismodell för sjukvårdsfinansiering. Gunilla bedömer att det går fortare i 

länder där vården i högre grad är försäkringsfinansierad. 

Vi frågar om gruppen behöver vara en arbetsgrupp inom RCC eller om den skulle kunna 

fungera som nätverk mellan sjukhusen. Gunilla anger att det är en styrka att gruppen ligger 

under RCC eftersom det ger legitimitet till gruppens arbete. 

Gunillas medskick till RCC i samverkan är att prioritera IPÖ för lymfom, att stödja idén om 

”ett land, ett avtal” för läkemedelsinförande samt att uppmana myelomområdet att ansluta till 

gruppen. Vi tackar för dragningen och ställer oss initialt positiva till Gunillas medskick. 

7. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Inriktning för utveckling av generiska funktioner under Q1 2021 

Arvid visar ett förslag till prioritering för utveckling av några generiska funktioner i början av 

nästa år, alltså funktioner som kan återanvändas i flera register. Förslaget innebär att ca 500 

timmar läggs på detta under Q1. Alla register drar nytta av utvecklingen genom att arbetet med 

utvecklingen av de enskilda registren blir effektivare.   

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom att prioritera ca 500 timmar till generisk utveckling 

under Q1 2021. Beslutet innebär en prioritering av befintliga medel som varje RCC skjutit till 

avseende generella datamängder, anslutning tjänsteplattformar och produktkatalog.  

Löpande redovisning från AKI 

Vi diskuterar detaljnivån i redovisningarna för AKI, vilka beslut som behöver tas i samverkan 

och vilka beslut som kan delegeras till AKI. Vi ser att det är viktigt att RCC i samverkan är 

insatta i vilka konsekvenser de olika besluten får för verksamheten, men att den tekniska 

detaljnivån bör sänkas. Arvid återkommer med ett förslag den 22 december.  

8. Rapport från arbetsgruppen för ärftlig cancer 

Föredragande: Marie Stenmark Askmalm 

Marie Stenmark Askmalm är ordförande i nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer. 

Arbetsgruppen har en konsulterande roll för vårdprogramgrupperna och är remissinstans för 

vårdprogrammen. Marie lyfter att arbetsgruppen under året har uppmärksammat områden där 

ärftlighetsaspekterna kan bli bortglömda, t.ex. att personer som får förebyggande kirurgi p.g.a. 

ärftlighet bör inkluderas i rehabiliteringsvårdprogrammet samt att vårdprogrammet för palliativ 

vård bör inkludera åtgärder för att möjliggöra ärftlighetsutredning. Arbetsgruppen arbetar just 

nu med att ta fram en standardtext till alla vårdprogram. 
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Gruppen arbetar också för att likrikta onkogenetiska bedömningar, främst när det gäller ett 

antal svåra frågor, t.ex. om man kan gå tillbaka till genomförda tester när man får ny kunskap 

om gener och hur svaren från behandlingsprediktiv genetisk testning ska påverka 

ärftlighetsutredning för familjemedlemmar.  

När det gäller handläggning av personer med ärftlighet anger Marie att det behövs en tydligare 

struktur och mer sjukvårdsregionalt stöd. Det finns just nu en socioekonomisk och geografisk 

ojämlikhet i utredningarna. Maria menar att ärftlighetsutredningar är kostnadsbesparande på sikt 

men att finansieringen inte är tydligt kopplad till de potentiella besparingarna. Marie lyfter att 

det skulle behövas regionala processledare för ärftlighet på varje RCC som kunde bilda ett 

nationellt nätverk. Hon lyfter också att det vore bra om varje region hade en enhet som 

hanterar personer med konstaterad ärftlighet och som kunde få stöd av nätverket.  

Marie nämner också att det finns en översiktsutbildning i klinisk genetik på gång i Lund.  

Marie anger att det ”går trögt” med registreringen i kvalitetsregistret men det pågår åtgärder för 

att komma i gång med det. 

9. Generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening med 

Cytburken som bas 

Föredragande: Torbjörn Eles och Charlotte Örndal 

RCC i samverkan fattade den 21 oktober beslut om att utse en arbetsgrupp för att analysera vad 

som krävs för att med Cytburken som stödsystem skapa ett generiskt kallelsesystem för 

livmoderhalscancerscreening. En referensgrupp har också utsetts för arbetet. Ambitionen är att 

systemet ska bygga på gemensamma funktioner som kan användas för alla kallelsesystem för 

screening. Torbjörn och Charlotte rapporterar arbetet.  

Referensgruppen har tagit del av en demo men NaCx har inte hunnit ta upp frågan än. Juridiken 

är ännu inte genomgången.  

Torbjörn visar ett estimat för de olika utvecklingar som krävs. Summan är 7 712 000 kr. Arbetet 

kan genomföras på 12–18 månader. Stockholm skulle kunna vara pilot. Beslut om detta bör 

fattas i HSD-nätverket även om RCC skulle kunna stå för stora delar av finansieringen. RCC i 

samverkan hade ett möte inbokat med HSD för att diskutera detta men HSD ställde in mötet 

och instruerade oss att återkomma med frågan som ”ett remissförfarande”. Hans kommer att 

formulera en skriftlig redogörelse som vi stämmer av vid nästa möte. 

Vi konstaterar att HSD kommer att behöva ett estimat för årlig förvaltningskostnad i varje 

region. Torbjörn uppskattar den totala förvaltningskostnaden till ett par miljoner per år 

nationellt. Han tar med frågan och återkommer med ett mer detaljerat estimat. Thomas lyfter 

frågan om det skulle vara möjligt att skapa ett kommunalförbund som ägde kallelsesystemen 

gemensamt.  
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Vi ställer frågan om det skulle det vara möjligt att genomföra arbetet snabbare om man tog in 

konsulter men Torbjörn anger att de uppskattade 12–18 månaderna bygger på att det krävs en 

omställning lokalt för att bygga om remissflöden m.m., inte i första hand på att INCA-

utvecklingen tar tid. Det är inte realistiskt att regionerna kan komma i gång med det nya 

systemet före 1 januari 2022.  

Arbetet skulle kunna inledas med att flytta Cytburken till INCA-plattformen, ett arbete som 

ändå bör genomföras och som RCC i samverkan kan besluta om. Kostnaden för det är 

2 552 000 kr. Vi fattar beslut om detta på ett kommande möte. 

10. Rapport OPT 

Föredragande: Ola Bratt 

Ola redovisar hur arbetet fortlöper och vad som är uppdaterat i rekommendationerna.  

I de ursprungliga rekommendationerna fanns några rekommendationer som nu är genomförda: 

nationellt informationsmaterial och kvalitetsindikatorer är framtagna. Den föreslagna 

organisationen är på plats i två regioner. Rekommendationernas basalgoritm är uppdaterad med 

hänsyn till hur det nationella vårdprogrammet för prostatacancer rekommenderar att MR 

används i utredningen. En framtida fråga är vilken status rekommendationerna ska ha. Just nu 

ligger de i en rapport. De borde eventuellt ha status som någon typ av vårdprogram. 

Kallelsesystemet som används i de regioner som är i gång ligger på INCA och är integrerat med 

labbdata så att svarsbrev skickas automatiskt utifrån provsvar. Däremot sker tidsbokning för 

provtagning i viss mån manuellt fortfarande.  

Ola berättar också att det pågår ett forskningsprojekt på Karolinska om AI-bedömning av MR-

bilder, men det är inte kopplat till OPT. 

11. Socialdepartementets syn på värdskap för RCC 

Föredragande: Cecilia Halle  

Cecilia Halle är ämnesråd och gruppchef vid Enheten för folkhälsa och sjukvård på 

Socialdepartementet. Hon deltar i mötet för att ge departementets syn på värdskapet för RCC, 

som bakgrund till vårt uppdrag att analysera konsekvenserna av en eventuell flytt av värdskapet 

till Norra sjukvårdsregionen.  

Cecilia lyfter den långa relationen mellan staten och RCC och att RCC är en modell för flödet 

av kunskap i kunskapsstyrningen. Cecilia anger att det från statens sida har varit en styrka att 

kunna ha en långsiktig relation med RCC i samverkan i stället för att bygga upp 21 olika 

relationer.  

Departementet har inte fått någon formell fråga om hur staten ställer sig till en flytt av RCC i 

samverkan till Norra sjukvårdsregionen och har därför inte gjort någon egen analys av detta. 
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Cecilia anger att statens stöd för den nuvarande RCC-modellen är starkt. Om modellen 

förändras kommer Socialdepartementet att göra en förnyad analys av hur relationen ska se ut. 

Det går inte att på förhand säga hur det statliga engagemanget skulle påverkas. Även 

Socialstyrelsen kommer att behöva göra en utvärdering eftersom det ingår kriterier i 

förordningen som kan påverkas av en flytt.  

I nuläget är statens hållning att RCC i samverkan bör stärkas. Stödet kommer inte bara från 

regeringspartierna utan från alla partier som ingår i budgetsamarbetet. Ett tecken på statens 

långsiktiga engagemang i RCC är RCC-förordningen. Ett annat är formuleringarna om 

långsiktig finansiering i budgetpropositionen. Cecilia anger att hon med sin erfarenhet av flera 

politiska styren har svårt att se att något parti skulle vilja avsluta cancersatsningen. 

Cecilia kommer att intervjuas av Lumell som en del i analysen av värdskapet. Cecilia kommer att 

informera politiken om den pågående analysen och uppmärksamma potentiella negativa effekter 

av en flytt.  

Vi tackar för Cecilias tydliga stöd för RCC i samverkan.  

12. Läkemedelsfrågor 

Föredragande: Kenneth Villman, Arvid Widenlou Nordmark och Hans Hägglund 

Läkemedelsrapporten 

Kenneth Villman, ny ordförande i NAC, presenterar sig och ger en statusrapport om 

uppföljningen av läkemedelsanvändningen.  

Täckningsgraden i läkemedelsregistren är egentligen för låg för att man ska kunna dra slutsatser 

och registreringen går inte upp. Det finns en stor variation både inom diagnoser och inom 

regioner, vilket försvårar jämförelser. Ett antal regioner har nära hundraprocentig täckning 

medan andra har mycket låg täckning med endast ströfall som registreras. Registret kan inte 

användas för att analysera införandet av nya läkemedel för immunterapi.   

Den kommande rapporten är en uppdatering av den förra utan egentliga nyheter. Efter den här 

rapporten kommer vi att övergå till årliga rapporter. Rapporten publiceras under nästa vecka.  

Vi diskuterar återigen hur vi ska hantera den dåliga täckningsgraden. Ett förslag är att göra en 

jämförelse med de diagnosspecifika kvalitetsregistren för att få ”facit” på täckningen, som en 

utgångspunkt. I kommunikationen kring rapporten bör vi ta fasta på de regioner som har god 

täckning och visa vilken nytta de regionerna har av att kunna titta på data. I Skåne har 

automatöverföringen kommit i gång, och vi bör kontrollera om vi kan se om rapporteringen i 

Skåne har gått upp i samband med det. Vi konstaterar också att det är fel tid att ställa hårdare 

krav på administration.  
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Inför fortsatta diskussioner behöver vi en statusuppdatering för direktöverföringsprojektet från 

Torbjörn Eles. Hans bereder frågan inför nästa diskussion. 

Kenneth har anmält att ett nytt läkemedel för bröstcancer bör bli möjligt att registrera. Det är 

en tablett som ingår i förmånen.  

Beslut: Neratinib (Nerlynx), adjuvant behandling vid HER2 positiv bröstcancer, läggs till i 

läkemedelsregistret. Om möjligt från 1 januari 2021.   

Beslut: Styrgruppen för läkemedelsregistret får i uppdrag att arbeta vidare med hur 

läkemedelsregistreringen kan stärkas och återkomma till RCC i samverkan med förslag. 

Kort rapport från möte med TLV  

TLV har i uppdrag att utvärdera följsamhet och undrar om våra kvalitetsregister kan ha en roll i 

utvärderingen. Arvid och Hans har dialog med TLV om detta. 

IPÖ och Läkemedelsregistret 

Frågan bordläggs. 

13. Övriga frågor 

Föredragande: Hans Hägglund 

Ordförande i NAP 

Beslut: Christina Landegren utses till ny ordförande i NAP. Hon tar över i mitten av februari 

vilket innebär att gruppen hålls vilande under januari och halva februari. RCC Mellansverige är 

fortsatt ansvariga för enkätutskick.  

Dokument från PNR om tandhälsa 

Tre av landets patient- och närståenderåd, PNR, har kommit in med ett förslag att göra ett 

arbete om tandhälsa vid huvud- och halscancer. Arbetet skulle bestå i att ta fram ett 

informationsmaterial till vården med budskapet att patienter bör få information om tandhälsa 

inför behandling. Vi konstaterar att det är ett viktigt arbete som bör uppmärksammas, men att 

arbetet bör drivas genom vårdprogramgrupperna för huvud- och halscancer och 

cancerrehabilitering. Thomas får i uppdrag att svara på skrivelsen. Helena skickar skrivelsen 

vidare till vårdprogramgrupperna.  

Nomineringsprocess för årets kontaktsjuksköterska och processledare 

Anna får i uppdrag att ta fram ett förslag på nomineringsprocess för årets kontaktsjuksköterska 

och processledare.  


