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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-12-15 

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 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans informerar: 

 Dagens Medicin kommer att ha ett temanummer om cancer i februari 2021. De vill gärna 
ha förslag på ämnen.  

 SKR har meddelat att de inte kommer att förlänga Hans tjänst som cancersamordnare 
eftersom de har anställningsstopp men att de kan göra ett inlåningsavtal om Hans blir 
anställd i en region. Departementet har uttryckt tveksamhet inför lösningen och lyft fram 
att det är ett villkor för överenskommelsen att det finns en cancersamordnare på SKR. 
Som ett första steg kommer Emma Spak att kontakta Johan för att diskutera om RCC 
Mellansverige kan anställa. Sannolikt kommer canceröverenskommelsen att fördröjas tills 
situationen är helt löst. 

Beslut: Minnesanteckningar från 1 och 8 december fastställs. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Rapporten Uppskjuten cancervård och Läkemedelsrapporten 

Rapporten om uppskjuten vård är publicerad med nyhet på cancercentrum.se samt utskick via 

MyNewsdesk. Läkemedelsrapporten publiceras i morgon med nyhet endast på 

cancercentrum.se. 

Kommunikationsresurserna utarmas – diskussion behövs  

Bo lyfter att de gemensamma kommunikationsresurserna för RCC blivit mindre och att det gör 

att kommunikationen riskerar att bli svagare både regionalt och nationellt. Bo vill under 
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vintern/våren ha en diskussion om hur vi ska hantera detta. Hans är inbjuden av 

kommunikatörsnätverket för att ta del av deras förslag om nya arbetssätt m.m. Frågan sätts upp 

på dagordningen under internatdagarna i januari.  

Hantering av enkätfrågor från läkemedelsföretag och liknande  

Kommunikationsbyrån Reformklubben har skickat en enkät om cancerrehabilitering till hälso- 

och sjukvårdsdirektörerna, som skickat den vidare ner i organisationerna. Uppdragsgivaren är 

ett läkemedelsföretag. Gustav har lyft frågan hur vi ska ställa oss när det kommer sådana 

enkäter. Ska vi lägga tid på att förse läkemedelsbolag med information? Är det ett tillräckligt 

stort värde för oss att de uppmärksammar frågan? Vi diskuterar och stannar vid att varje region 

måste avgöra om de har tid att svara. I just det här fallet är tidpunkten illa vald under pandemin.  

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Nya ordförande i vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering 

Den 6 oktober fastställde vi den utökade uppdragsbeskrivningen för arbetsgruppen för 

cancerrehabilitering där gruppen fick ett utökat uppdrag för implementering, med ett delat 

ordförandeskap. Heléne Öberg har tackat ja till att ansvara för implementeringsdelen, Ylva 

Hellstadius har tackat ja till att ansvara för vårdprogramarbetet.  

Beslut: Ylva Hellstadius och Heléne Öberg utses till ordförande i den nationella arbetsgruppen 

för cancerrehabilitering, Ylva med fokus på vårdprogramarbete och Heléne med fokus på 

implementering.  

Primärvårdsrekommendationer i NKK 

I verktyget Nationellt klinisk kunskapsstöd (NKK) ligger sedan några år tillbaka kunskapsstöd 

för primärvården. De har skrivits av ”ämnesgrupper” indelade efter organområde. 

Kunskapsstyrningsorganisationen har nu beslutat att NPO-organisationen ska ta över texterna 

och det innebär att alla texter som rör cancer ska tas över av oss. Vi har inte en färdig 

gruppering som kan ta över ansvaret för alla texter utan kommer att portionera ut ansvaret på 

vårdprogramgrupperna. Helena och Ulrika kommer att organisera detta och återkommer med 

mer information framöver.  

4. Hälsoekonomisk bedömning av teledermatoskopi  

Föredragande: Helena Brändström 

Vi har tidigare beslutat att göra en hälsoekonomisk bedömning av teledermatoskopi (senast den 

16 juni) men verkställandet av beslutet har blivit fördröjt i flera omgångar på grund av 

sjukskrivningar. Nu skulle vi kunna starta arbetet men frågan är om det fortfarande är aktuellt. 

Ett alternativ är att lägga pengarna på utbildning i teledermatoskopi. 
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Vi bedömer att det finns ett generellt intresse för hälsoekonomiska bedömningar och att vi 

borde stärka vår organisation för att göra sådana. Det vore dock värdefullt med en aktuell 

nulägesbild av införandet innan vi beslutar att gå vidare med just den här analysen.  

Beslut: Vi beslutar att beställa en kartläggning av införandet av teledermatoskopi av Sixten 

Borg. Efter det beslutar vi om vi ska gå vidare med hälsoekonomisk bedömning.   

5. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Föredragande: Alla 

Olga Del Val Munoz är ny representant i NAC för RCC Mellansverige. 

Beslut: Olga Del Val Munoz jävsdeklaration läggs till handlingarna utan kommentarer. 

6. Övriga frågor 

Flytt av Cytburken till INCA  

På förra mötet fick vi information om att Cytburken behöver flyttas till INCA-plattformen men 

vi avvaktade med beslutet.  

Beslut: Vi beslutar att avsätta medel ur överenskommelsen för kvinnors hälsa 2021 för att flytta 

Cytburken till INCA-plattformen, förutsatt att överenskommelsen när den offentliggörs i 

januari har den omfattning som vi fått indikationer om.  

Utredningsuppdrag om samordning av nationell MDK 

Ralf meddelar att det har kommit in önskemål om nationell och diagnosövergripande 

samordning av roterande värdskap för nationell MDK. I nuläget händer det att samma sjukhus 

har nationell MDK för flera diagnoser samtidigt, för att året därpå inte ha några sådana 

uppdrag. Detta innebär ett ojämnt resursbehov. Nationella arbetsgruppen för MDK bedömer 

att frågan behöver utredas.  

Beslut: Nationella arbetsgruppen för MDK får i uppdrag att utreda behovet av nationell och 

diagnosövergripande samordning av roterande värdskap för nationell MDK och komma med 

ett förslag. 

OPT-rapport 

På mötet den 1 december föredrog Ola Bratt den uppdaterade rapporten men vi avvaktade med 

beslutet att publicera eftersom alla inte hunnit förankra på hemmaplan. 

Beslut: Vi publicerar den uppdaterade rapporten med rekommendationer om organiserad 

prostatacancertestning.  

 


