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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-12-08 

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 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos 

 

Externa: 

§ 2 Daniel Molin, Helena Tufvesson Stiller 

och Lisa Åkesson 

§ 4 Maria Sörby och Lina Sarv 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Ny kommunikationssamordnare, ersättare för Bo 

SKR har gjort en internrekrytering för att ersätta Bo när han går i pension. Den nya 

samordnaren kommer att börja jobba för oss efter årsskiftet och gå parallellt med Bo. 

Analysen av värdskap för NPO cancer, rapport från arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har haft ett möte sedan sist. Anteckningar ligger i Stratsys. 

Uppdragsbeskrivningen är uppdaterad och vi kommer att kunna publicera den.  

Remiss till HSD angående generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening  

Vi har tidigare beslutat att Hans ska formulera ett brev till HSD om det gemensamma 

kallelsesystemet för livmoderhalscancerscreening. Hans föreslår att vi ska skicka in detta när 

överenskommelsen för kvinnors hälsa är klar i januari, för att skapa en tydlig koppling till de 

uppdrag som vi förväntar oss i den.  

Vid nästa möte fattar vi beslut om flytten av Cytburken enligt förslag vid förra mötet.  
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Minnesanteckningar 

Anteckningarna från förra mötet fastställs 15 december. 

2. Vårdprogram och SVF 

Fastställande av nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom 

Föredragande: Daniel Molin 

Daniel Molin, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om ändringarna. Ändringarna 

innebär flera små förbättringar men inga större ändringar av rekommendationer. Ett nytt kapitel 

om Hodgkins lymfom i samband med graviditet är tillagt. Remissvaren har inte föranlett några 

större ändringar. Thomas skickar med ett önskemål om att utveckla skrivningarna om 

protonbehandling till nästa uppdatering.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom fastställs.  

PREM-enkäten för SVF 

Föredragande: Helena Tufvesson Stiller och Lisa Åkesson 

Fram till 2019 fanns det ett krav i överenskommelsen att använda PREM-enkäten för SVF. Nu 

är det frivilligt och 13 regioner kommer att skicka ut enkäten under 2021. Hur vill vi ha det från 

2022?  

Helena anger att det finns ett problem med att patienter som genomgått SVF urinblåsa inte fått 

information om att de utreds för cancermisstanke och därför blir oroliga när de får enkäten. 

Detta hänger samman med att endast ca 10 procent av de som genomgår det förloppet får en 

cancerdiagnos. Helena föreslår att enkäturvalet ska ändras för urinblåsecancer så att 50 procent 

av enkäterna skicka till personer som fått en diagnos och 50 procent till personer som inte fått 

en diagnos. Då skulle vi få med alla patienter med cancer men betydligt färre utan cancer. 

Ändringen går att genomföra utan att regionerna behöver göra någon ändring.  

Ett annat problem är att några av enkätfrågorna tydligt riktar sig till personer som fått en 

cancerdiagnos. Detta skulle kunna ändras så att enkäten blev bättre anpassad till alla. Helena 

framhåller dock att alla ändringar i frågorna gör att vi tappar möjligheten att jämföra bakåt. Hon 

bedömer att jämförbarheten är viktigare än att göra små förbättringar i frågorna och föreslår att 

vi inte ändrar detta.  

Vi diskuterar också hur vi kan förmå regionerna att använda data mer för att påverka resultatet 

av mättningarna. Helena anger att de regionala processledarna är rätt målgrupp för detta. Vi ser 

att det vore intressant att jämföra data från de regioner som arbetar aktivt med enkätresultaten 

med övriga regioner. Får de bättre resultat?  

Beslut: Vi beslutar att ge PREM-gruppen i uppdrag att ändra urvalet i enkäten för SVF 

urinblåsa så att den går till 50 procent cancerpatienter. Vi beslutar också att inte göra några 

ändringar i frågorna.  
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3. Cancer och covid-19 

Rapporten om cancerdiagnostik 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Vi diskuterar om rapporten som bygger på elektroniska B-anmälningar skulle kunna 

kompletteras med manuellt insamlad data från pappersanmälningar. Johan påminner om att 

ambitionen från början var att rapporten skulle vara en första ”stickprovsrapport” som senare 

skulle kompletteras med en rapport som även inkluderade pappersanmälningar. Den 

ambitionen finns fortfarande kvar men det finns flera problem att hantera. Ett första utkast till 

en sådan rapport borde kunna vara klart före jul.  

Den senaste upplagan av B-anmälningsrapporten kan publiceras redan under veckan och vi 

konstaterar att vi inte bör stoppa den i väntan på en komplett rapport, men att vi vid 

publiceringen bör kommunicera att en komplett rapport är på väg.  

Johan berättar också att ett antal patologlabb var på väg att gå över till elektroniska B-

anmälningar men att arbetet har stoppats av TietoEVRY eftersom de har upptäckt en bugg i 

systemet. Enligt TietoEVRY kan arbetet återupptas i februari.  

Webbinarier – förslag palliativ vård, vem, tidplan? 

Bordläggs. 

Fortsatt diskussion/prioritering 

Bordläggs. 

4. Gemensam kommunikation om IPÖ och Min vårdplan 

Föredragande: Lina Sarv och Maria Sörby 

Maria Sörby beskriver uppdraget och hur arbetsgruppen avser genomföra det. Förslaget är att ta 

fram kommunikationsmaterial: filmer, one-pagers, powerpointpresentationer samt frågor och 

svar. Förslaget innebär också att justera cancercentrum.se så att man får en samlad bild av 

kunskapsstöden även där. Under våren planeras ett webbinarium. Vårens jobb om RCC:s olika 

PROM-verktyg hämtas upp i det här arbetet.  

Kostnaden blir ca 150 0000 kr. RCC Norr kommer att ta kostnaden inom ramen för Min 

vårdplan-budgeten.   

Maria framhäver att förankringsarbetet är viktigt för att alla olika aktörer ska komma in i att 

arbeta tillsammans.  


