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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Analysen av värdskap för NPO Cancer, rapport från arbetsgruppen 

Arbetsgruppen har haft ett möte sedan sist. En delrapport är färdigställd som underlag för 

konsekvensanalysen. Den och de senaste anteckningarna ligger i Stratsys. Hans uppmanar alla 

att i mån av tid läsa delrapporten och komma med inspel till risk- och konsekvensanalysen 

senast den 7 januari. Rapporten är ett arbetsmaterial som inte ska spridas utanför RCC. Vi har 

fått uppskov med den grundliga genomgången av kommunikationssamordning som också ingår 

i uppdraget. 

Hans tjänst som cancersamordnare  

På förra mötet informerade Hans om att SKR inte kommer att förlänga hans anställning som 

cancersamordnare på SKR. Eftersom en cancersamordnare på SKR är ett villkor i 

överenskommelsen riskerade det att fördröja nästa års överenskommelse. Det finns nu ett 

muntligt avtal mellan personer på SKR och Socialdepartementet om hur SKR kommer att lösa 

situationen, och överenskommelsen kan därmed skrivas på i dag.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 15 december fastställs. 
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2. Genomgång av överenskommelsen 2021 

Föredragande: Helena Brändström och Hans Hägglund 

Helena föredrar de viktigaste delarna av canceröverenskommelsen. I texterna finns flera 

nyckelmeningar som lyfter fram RCC som central aktör och SKR som stödjande för RCC. 

Ekonomiska ramar 

De ekonomiska ramarna för regeringens satsning på cancerområdet är 600 miljoner kronor, 

alltså 100 miljoner mer än tidigare år. Av dessa avsätts 500 miljoner till ÖK 2021 varav 

370 miljoner kronor går direkt till regionerna för SVF-arbete. 25 miljoner kronor går till insatser 

på cancerområdet genom andra satsningar, överenskommelser och myndighetsuppdrag.  

Fördelningen mellan SKR och de regionala RCC:na skiljer sig från tidigare år genom att mer 

pengar går direkt ut till RCC och mindre stannar hos cancerteamet på SKR för fördelning till 

nationella projekt. En konsekvens av detta är att vi kommer att behöva fördela om medel 

mellan de olika RCC:na för att finansiera nationella satsningar som tidigare år fått sina medel 

direkt från den nationella potten på SKR. 

På mötet 13–14 januari kommer vi att veta hur mycket vi får till screening ur 

överenskommelsen för kvinnors hälsa. 

Uppdrag i överenskommelsen 

De flesta uppdrag i överenskommelsen är fortsättningar på tidigare uppdrag men några är nya. 

De nya uppdragen anknyter i de flesta fall till Vägen framåt, där vi redan diskuterat möjliga 

insatser.  

Helena visar de uppdrag som inte funnits i tidigare överenskommelse och vi har en första 

diskussion om vilka som ska ansvara för dem och vilka första steg vi ska ta för att komma 

igång. Förslag till insatser finns i de flesta fall redan eftersom vi diskuterat dem i samband med 

Vägen framåt. Hans och Helena sammanställer diskussionen till konkreta förslag inför nästa 

möte.  

3. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Nyhet om överenskommelsen 2021 

SKR kommer att publicera alla överenskommelser samordnat och vi har bidragit med texter om 

canceröverenskommelsen. Regeringskansliet kommer att ha en presskonferens under 

eftermiddagen och presentera alla överenskommelser som är färdiga. Vi kommer att publicera 

en egen nyhet i samband med det.  

Lösning för broschyr om PSA-provtagning 

Företrädare för 1177, Socialstyrelsen och RCC har haft ett bra möte om broschyren för PSA-

testning. Socialstyrelsens önskemål är att vi ska ta över den, men det har funnits en lång 
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diskussion om vilken avsändare som ska användas, vilket Bo redogjort för tidigare. 

Kommunikationsdirektörerna har också uttryckt att de helst inte vill ha broschyrer alls.  

Beslutet från mötet är att broschyren får 1177:s logotyp utan kombination med regionlogotyper. 

Det kommer att framgå i text att broschyren är framtagen i samverkan med RCC men vår 

logotyp kommer inte att finnas med.  

RCC kommer att ta över ansvaret för att förvalta, trycka och distribuera broschyren, vilket vi 

behöver bygga upp en organisation för. Vi publicerar den på vår webb. 1177.se kommer inte att 

publicera den utan länka till den på vår webbsida.  

Dagens Medicins temanummer om cancer  

Bo informerar om att Dagens Medicin kommer att ha en artikel om införandet av tjock- och 

ändtarmscancerscreening i sitt temanummer om cancer.  

Överlämning och introduktion av Lena Ivö 

Bo kliver av uppdraget som kommunikationssamordnare vid årsskiftet och övergår till att 

introducera Lena Ivö i rollen. Bo framhäver att det vore värdefullt för henne att ha separata 

möten med varje RCC, så att hon får träffa chef och ersättare samt kommunikatörer på alla 

RCC. Alla är positiva till det. 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Uppdaterad jävspolicy  

Helena har gått igenom jävspolicyn tillsammans med NAC. Det enda förslaget till ändring är ett 

tillägg om att deltagande i advisory board inte är förenligt med att vara ordförande i en 

vårdprogramgrupp. Vi lägger också till ett förtydligande om att deltagande i kliniska studier ska 

redovisas.  

Anna berättar att Västra Götalandsregionen har digitaliserat hanteringen av jävsdeklarationer. 

Systemet är regioninternt men Anna och Thomas tar på sig att undersöka om vi skulle kunna 

använda det. 

Beslut: Den uppdaterade jävspolicyn fastställs.  

Vägledning/vårdprogram för ärftlig cancer 

Arbetsgruppen för ärftlig cancer vill ta fram en vägledning för handläggning av ärftliga syndrom 

som kan orsaka cancer. De föreslår att de ska göra en slags kappa till de befintliga europeiska 

riktlinjerna för detta. Vi är positiva till förslaget.  

Beslut: Anna-Lena får i uppdrag att göra ett förslag till uppdaterad uppdragsbeskrivning för 

den nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer, där det ingår att ta fram en vägledning.  

Anna-Lena tar också med frågan om vårdprogramhandläggare. 
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5. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid har haft i uppdrag att se över hur AKI-frågor ska rapporteras på samverkansmötena. Som 

en bakgrund till diskussionen går Arvid igenom hur strukturen för informationsöverföring om 

kvalitetsregisterfrågor ser ut på olika RCC och hur AKI-representanterna jobbar för att hålla 

cheferna informerade om frågorna.  

Vi enas om att fokus i AKI-dragningarna bör ligga på nationella frågor och ledningsfrågor där 

det finns behov av beslut om prioriteringar, inriktningar och policyfrågor. Information om 

pågående uppdrag bör ske enligt ett årshjul med övergripande planering i början av året samt en 

statusgenomgång i mitten av året där Arvid flaggar upp vad som eventuellt inte löper enligt 

plan.  

En förutsättning för detta är att alla inför dragningarna kan få en genomgång av de frågor som 

ska tas upp genom sin AKI-representant, så att alla får den bakgrund och de detaljer de behöver 

för att fatta beslut i frågorna. Arvid tar på sig att lägga in alla frågor i agendan en vecka i förväg 

för att möjliggöra detta. 

6. Plan och budget för regimbiblioteket 

Föredragande: AnnSofie Fyhr och Maria Rejmyr Davis 

AnnSofie Fyhr ger status för arbetet och visar vad det står om regimbiblioteket i nästa års 

överenskommelse.  

AnnSofie kommer att arbeta deltid fram till augusti. En konsult (Ulrika Landin) jobbar parallellt 

med AnnSofie för att täcka upp. En rekryteringsprocess startar i januari för att anställa en ny 

person.  

Maria redovisar ett förslag till budget för 2021. Budgeten liknar tidigare år men det tillkommer 

samordningsarbete för patientinformationen. Maria redovisar också en lista på beslutspunkter 

som bör komma upp i början av året.  

AnnSofie berättar att det har kommit önskemål om att översätta patientinformationen till 

engelska och även andra språk. Vi konstaterar att det är rimligt att satsa medel på översättningar 

om vi får ytterligare medel till regimbiblioteket.  

Beslut: Budgeten för regimbiblioteket 2021 fastställs.  

7. Hudcancerprevention 

Föredragande: Maria Bjerstam och Ellen Brynskog  

Maria och Ellen från preventionsgruppen berättar att RCC har fått ta över medel för 

hudcancerprevention från Strålsäkerhetsmyndigheten. Bakgrunden är att 

Strålsäkerhetsmyndigheten hade en handlingsplan för arbete med hudcancerprevention under 

2020 där många av aktiviteterna blev inställda på grund av covid-19-pandemin. Det innebär att 
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Strålsäkerhetsmyndigheten har pengar över som RCC har fått ta över för att fortsätta arbetet 

med fokus på barn.  

En aktivitet som preventionsgruppen kommer att göra för pengarna är att ta fram en nationell 

webbutbildning för förskole- och BVC-personal. En sådan är efterfrågad och BVC-

organisationen är involverad i planeringen. Maria och Ellen flaggar för att det kommer att 

krävas kommunikationsresurser för att nå ut med utbildningen när den är klar.   

Lena påminner om Levla-projektet som bland annat tar fram webbutbildning för 

skolsköterskor. Maria och Ellen tar med sig att se över hur utbildningarna kan samordnas så att 

de får samma budskap och om möjligt även liknande utseende så att de uppfattas som att de 

hör ihop. 

Det finns också en plan för andra mindre omfattande aktiviteter, t.ex. att uppdatera 

informationen om solvanor på 1177.se.  

8. Redovisning av överenskommelsen 2020 

Föredragande: Helena Brändström 

Slutrapport för överenskommelsen 2020 ska skickas in till Socialdepartementet den 31 mars. 

Helena har gjort ett utkast till slutrapport med delrapporten från september som grund men det 

behövs kompletteringar. Barncancerarbetet kommer att redovisas som bilaga. Även SVF-

årsrapporten läggs med som bilaga. Det sjukvårdsregionala arbetet ska redovisas separat och 

sammanfattas i slutrapporten. Helena har gjort en mall för den sjukvårdsregionala 

redovisningen.  

Beslut: Alla får i uppdrag att läsa igenom utkastet till slutrapport och komplettera på de ställen 

där Helena gjort kommentarer. Alla får också i uppdrag att lämna in en sjukvårdsregional 

redovisning enligt mallen. Allt ska vara hos Helena senast den 1 mars.  

9. Regional rapport om samverkan med 

kunskapsstyrningsorganisationen 

Föredragande: Alla 

Alla berättar kort om hur relationen med kunskapsstyrningsorganisationen ser ut i regionen och 

vad som är på gång. Det pågår arbete i alla regioner för att samordna arbetet med andra 

NPO/RCO, t.ex. genom att befintliga nätverk döps om och delvis omformas. I de flesta 

regioner fungerar samverkan över lag bra även om alla strukturer och besluts-

/kommunikationsvägar inte är på plats. I Region Stockholm har RCC:s roll varit ifrågasatt men 

samarbetet har nu förbättrats avsevärt. I vissa regioner löper arbetet på, i andra regioner har 

tempot sjunkit på grund av covid-19.  

Några exempel på bra samverkan: I Syd har man tagit fram en processledarutbildning som är 

gemensam för hela kunskapsstyrningsorganisationen. I Syd har man också ett gemensamt 

projekt för att förbättra kommunikationen mellan specialistvården och primärvården för 
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patienter som är klara med sin behandling. Prevention och levnadsvanor är ett annat område 

där alla vinner på stärkt samverkan.  

10. Utvidgning av arbetsgruppen för CAR-T-cellsbehandling till att 

omfatta ATMP? 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans ger en prognos för hur ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) för cancer 

kommer att bli aktuella för olika diagnoser. Det är ett område som utvecklas snabbt. Just nu har 

vi en arbetsgrupp för CAR-T-cellsbehandling men den täcker bara en del av ATMP-området 

och ett fåtal diagnoser. Hans väcker frågan om att utöka gruppens uppdrag till att omfatta större 

delar av ATMP-området och även fler diagnoser.  

Gruppen har inte behövt speciellt mycket administrativt stöd, däremot har den behov av 

kommunikationsstöd. RCC Syd som är stödjande har svårt att ge dem detta och undrar om 

något annat RCC skulle kunna ta över stödet för gruppen.  

Beslut: Alla får i uppdrag att undersöka om det finns önskemål om att utöka arbetsgruppen för 

CAR-T-cellsbehandling till att omfatta hela ATMP-området. Vi tar upp frågan igen i vår. Då tar 

vi också upp frågan om stödjande RCC. Om gruppen ska utökas behöver vi hitta ett namn på 

arbetsgruppen som beskriver uppdraget på ett begripligt sätt, utan förkortningar. 

11. Nationellt gemensam webbutbildning i allmän palliativ vård 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson 

Vi har tidigare diskuterat behovet av en nationell webbaserad utbildning i palliativ vård. 

Processledaren för palliativ vård i Norr, Fredrik Wallin, bedömer att det finns en samsyn om att 

en sådan behövs och att ett lämpligt första steg vore att inventera vilka utbildningar som finns 

för att avgöra vad som är bäst att bygga vidare på. Förslaget är att göra en grundutbildning som 

kan byggas på med moduler. Utbildningen bör inte vara cancerspecifik men det kan finnas 

påbyggnadsmoduler som är specifika för cancer.  

Vi är överens om att vi vill ge uppdraget till någon och att det finns medel i årets 

överenskommelse till detta. Det är dock inte självklart vilken gruppering som bör få uppdraget. 

Vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering har nyligen fått ett dubbelt uppdrag för både 

vårdprogram och stöd till implementering av vårdprogrammet med ett dubbelt ordförandeskap, 

och vi diskuterar om det kunde vara ett alternativ även för den här gruppen. Anna-Lena framför 

att organisationen för palliativ vård skiljer sig från cancerrehabilitering och att det därför inte är 

lämpligt att ge uppdraget för implementering till vårdprogramgruppen för palliativ vård. 

Förslaget är i stället att ge uppdraget till nätverket för processledare i palliativ vård med  

Fredrik Wallin som ordförande. Vi är positiva till det förslaget. 

Vi konstaterar att det finns många intressenter som gruppen bör samverka med, bland annat 

NAG Vårdförlopp palliativ vård, NPO Äldres hälsa och Palliativa kompetenscentrum (PKC). 
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Det finns ofta personunion mellan grupperna men det är viktigt att samarbetet fungerar bra 

även rent formellt. 

Beslut: Vi beslutar att vi ska tillsätta en arbetsgrupp för arbetet med implementering av 

vårdprogrammet för palliativ vård, initialt med uppdraget att ta fram en webbutbildning.  

Anna-Lena får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning. 

12. Övriga frågor 

Uppdragsbeskrivning för den nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering 

Lena visar förslaget till uppdragsbeskrivning för den nationella arbetsgruppen för 

bäckencancerrehabilitering.   

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för bäckencancerrehabilitering fastställs.  

Gemensamt remissvar 

Alla har fått remissversionen av förordningen om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid 

Regionala registercentrum och Regionala cancercentrum. Remissvar ska vara 

Socialdepartementet tillhanda senast 1 mars.  

Arvid, Maria och Mats Lambe kommer att ta fram ett utkast till gemensamt remissvar och 

återkommer med det under januari. Arvid och Maria bedömer att förslaget till förordning i 

grunden är bra och att remissvaret kommer att bestå av förslag till förtydliganden. En 

knäckfråga som inte tas upp i förslaget är fördelningsnyckeln mellan RC och RCC. Det är inte 

klart om vi ska lämna ett gemensamt remissvar eller separata remissvar med gemensamma delar. 

Strukturerad dialog med specialistföreningar och chefsnätverk  

Vi har tidigare diskuterat att vi bör ha en regelbunden dialog med fler chefsnätverk än 

Onkologichefsrådet. Vi diskuterar detta och konstaterar att vi borde ha avstämningar med 

chefsnätverken i årshjulet för RCC i samverkans arbete. Ett sätt som skulle passa oss är att 

bjuda in ordförande i chefsgruppen och ordförande i den aktuella specialistföreningen till RCC i 

samverkan årligen. Vi beslutar att föreslå det till några grupper och se om det faller väl ut. 

Beslut: Beredningsgruppen får i uppdrag att komma med förslag till vilka chefs- och 

specialistgrupper vi ska bjuda in inledningsvis.  

Exempel på digital cancerrehabilitering 

Lena berättar att Centrum för cancerrehabilitering har testat ett program med digitala träffar via 

1177, i stället för fysiska träffar. I programmet ingår att deltagarna får uppgifter att utföra mellan 

träffarna. Programmet är helt baserat på vårdprogrammet för cancerrehabilitering.  

Preliminära resultat visar att patienterna i programmet tar större ansvar för egenvård och har 

mindre behov av stöd från specialistvården. Projektet stämmer mycket väl överens med 

uppdragen i nästa års överenskommelse och skulle kunna plockas upp nationellt.  
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Beslut: Vi bjuder in företrädare för Centrum för cancerrehabilitering tillsammans med 

processledarna för cancerrehabilitering till ett möte där Centrum för cancerrehabilitering får 

berätta mer om projektet med digitala träffar. 

Nomineringsprocess till Årets kontaktsjuksköterska 

Thomas och Anna kommer att skicka ut ett pdf-formulär för respektive regions nomineringar. 

Vi återanvänder formuleringen om kriterier för nominering från förra året. Bo skickar ut den. 


