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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-02-11 

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Michael Dahlberg 

Ralf Segersvärd 

Anna Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 2: Gunilla Gunnarsson 

§ 8: Jonas Bergh, Anders Jonsson, Jan Zedenius 

§ 10: Martin Malmberg 

§ 11: Rolf Hultcranz 

 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans inleder med att anknyta till den aktuella diskussionen om att livmoderhalscancer kan 

utrotas. Vi konstaterar att detta är en viktig diskussion och att det är centralt att RCC tar med 

prioriteringsfrågorna i diskussionen (t.ex. prioritering mellan olika screeningprogram), att vi bör 

diskutera hur vi bör använda WHO:s term ”utrota” (t.ex. vad det innebär för mindre diagnoser) 

samt att det är viktigt att alla aktuella arbetsgrupper är synkade i frågan (den nationella 

arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention, preventionsgruppen, övriga grupper kring 

screening). Hans får i uppdrag att bjuda in Charlotta Sävblom för att berätta mer. 

Rapporten om väntetidsläget publicerades i går.    

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-01-24 fastställdes.  

 

2. Nivåstruktureringsfrågor 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson 

Nominering till sakkunniggrupp för avancerad matstrupskirurgi inkl. rekonstruktion 

Samtliga RCC har nominerat representanter men RCC Stockholm Gotland inväntar ett formellt 

beslut i regionen och återkommer senare i veckan med bekräftelse. Den sakkunniglista som vi 
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skickar in har en bra sammansättning av kompetenser men det är inte säkert att den 

sammansättningen bibehålls när andra NPO nominerar representanter eftersom alla NPO kan 

nominera till alla grupper. Gunilla får i uppdrag att skicka in nomineringen. 

Ny sakkunniggrupp för stamcellstransplantation vid särskilda tillstånd 

En ny sakkunniggrupp för stamcellstransplantationer kommer att tillsättas under våren och vi 

bör ta ställning till om vi vill att Socialstyrelsen ska titta på stamcellstransplantation vid 

hematologiska maligniteter. Vi bedömer att det inte finns behov av nivåstrukturering av 

stamcellstransplantation för vuxna med leukemi. Gunilla får i uppdrag att lämna detta svar till 

Socialstyrelsen.  

Vi konstaterar att det däremot skulle kunna vara relevant att se över både autologa och allogena 

stamcellstransplantationer för barn. Vi bör prata med den nytillsatta barncancergruppen först, 

innan vi svarar Socialstyrelsen. Helena får i uppdrag att ta kontakt med dem kring detta. 

Vi konstaterar också att vi bör nominera en hematolog till sakkunniggruppen även om den inte 

ska se över leukemier. Hans får i uppdrag att ställa frågan om nominering av en hematolog till 

svenska transplantationsgruppen. Vi fattar beslut om nomineringen per mejl före den 28 feb-

ruari då nomineringstiden går ut.  

 

3. Nationell arbetsgrupp för barncancer och långtidsuppföljning 

Föredragande: Helena Brändström 

Uppdragsbeskrivning 

Helena har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning. Formuleringen kring att stödja 

kvalitetsregister bör justeras för att efterlikna uppdragsbeskrivningarna för vårdprogramgrupper, 

så att det blir tydligt att de inte ska ha ett tekniskt ansvar. Arvid får i uppdrag att ta fram en ny 

formulering. Helena uppdaterar uppdragsbeskrivningen med den.  

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för barncancer 

och långtidsuppföljning med Arvids ändring.  

Stödjande RCC för vårdprogrammet Långtidsuppföljning efter barncancer 

Ett förslag är att flytta stödjande RCC för långtidsuppföljning från Syd till Väst för att samla 

barncancerområdet.  

Beslut: Vi beslutar att låta stödet för långtidsuppföljning vara kvar i Syd eftersom det finns ett 

välfungerande stöd där. Däremot är samarbetet mellan Syd och Väst viktigt.  

Gruppens sammansättning 

Karin Mellgren är tillfrågad om att vara ordförande. Hon vill ta uppdraget men kan inte lägga 

mer än 10 procent på det. Ett förslag är därför att tillsätta Karin som ordförande i ett delat 

ordförandeskap med en person med fokus på långtidsuppföljning samt att anlita en 

konsultfirma som projektstöd. Marianne Jarfelt som är ordförande i gruppen för 
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långtidsuppföljning kommer att gå i pension och har därför tackat nej. RCC Syd tar med frågan 

om de kan nominera en delad ordförande.   

Beslut: Vi fastställer den nationella arbetsgruppen för barncancer och långtidsuppföljning med 

några vakanta poster som fylls på under våren: 

 Ordförande: Karin Mellgren och vakant 

 Norr: Per-Erik Sandström och Ulrika Norén Nyström 

 Uppsala Örebro: Josefin Palle och Eva Turup 

 Stockholm Gotland: Pernilla Grillner och Karin Skillner Cosic 

 Sydöst: Britt-Marie Holmkvist och Katrin Furhjelm 

 Väst: Karin Mellgren och Jonathan Kjellström 

 Syd: Anders Castor och Anna Sällfors Holmqvist   

 Representant från länssjukvården: vakant 

 

4. Fördelning av medel till barncancer och rehabilitering 

Föredragande: Helena Brändström 

På föregående möte bordlades frågan om fördelning av de medel som ligger under punkten 

barncancer inklusive rehabilitering i överenskommelsen. Det är 80 miljoner kronor som 

fördelas lika mellan de 6 RCC:na.  

Beslut: Varje RCC beslutar om hur medlen ska fördelas men vi rekommenderar följande 

fördelning: 

 Barncancer: 11 miljoner per RCC, varav 2 miljoner till nationella insatser som flyttas till 
ett konto i RCC Väst (totalt 66 miljoner kronor). 

 Implementering av vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer samt övriga 
rehabiliterande insatser: 2,33 miljoner per RCC varav 0,5 miljoner till nationella insatser 
som flyttas till ett konto i RCC Väst (totalt 14 miljoner kronor). 

 

5. Bäckencancerrehabilitering 

Föredragande: Helena Brändström och Maria Rejmyr Davis 

Maria Hellbom avslutar sitt uppdrag som ordförande och behöver ersättas. Beslut om detta vid 

nästa möte. Det saknas stödjande RCC för bäckencancerrehabilitering.  

Beslut: RCC Stockholm Gotland blir stödjande RCC för bäckencancerrehabilitering. 
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6. Utbildning och ledarskap 

Föredragande: Hans Hägglund 

Uppdrag i överenskommelsen att stödja och initiera samordnade utbildningsinsatser  

Alla rapporterar vilka utbildningsinsatser som finns per RCC. Vi konstaterar att vi jobbar olika, 

t.ex. vad gäller graden av samarbete med högskolor och andra aktörer samt om fokus ligger på 

workshops, utbildningar eller temadagar o.s.v. Generellt verkar det finnas ett behov av 

utbildningar inom endoskopi, strålbehandling, lymfödem, medicinsk tumörbehandling för 

seniora sjuksköterskor, kolposkopi och palliativ vård. Webbsändningar av seminarier 

efterfrågas.  

Det vore bra att samordna våra utbildningar. Ett första steg är att förbättra och marknadsföra 

den ”utbildningskatalog” som ligger på cancercentrum.se. I den skulle vi kunna markera vilka 

utbildningar som kan sökas av personal i hela landet. Vi skulle också kunna tipsa om 

utbildningar som andra arrangerar men som vi kan rekommendera. 

Hans, Bo och Ulrika får i uppdrag att ta fram en mall för hur vi ska beskriva utbildningarna. 

Alla får i uppdrag att fylla i den till den 24–25 mars för vidare diskussion om vad som kan 

samordnas.  

Vi konstaterar också att vi i samband med att vi fastställer ett vårdprogram bör fundera på om 

uppdateringen innebär ett behov av utbildning.   

Uppdrag i överenskommelsen att stödja chefs- och ledarskapsutbildning och sprida 

systemkunskap 

Det har funnits ett ledarskapsprogram genom Handelshögskolan för onkologer och 

hematologer. Ett ”påfyllnadsprogram” planeras. Förslaget är att RCC finansierar en fjärdedel av 

det. En ny kurs planeras för fler specialiteter. Förslaget är att RCC finansierar hälften.  

Beslut: Vi beslutar att finansiera ledarskapsprogrammen enligt förslag, men påpekar att det är 

viktigt att de är öppna för deltagare i hela landet trots att basen är Stockholm. 

 

7. Policy för patientmedverkan 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan presenterar en uppdaterad policy för patientmedverkan efter de kommentarer som kom 

på mötet 2019-12-19.  

Beslut: Den uppdaterade policyn för patientmedverkan fastställdes.  
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8. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande NVP Bröstcancer 

Jonas Bergh, ordförande i vårdprogramgruppen, redogör för de större förändringarna. Jonas 

lyfter också fram att viss läkemedelsanvändning är ojämnt fördelad över landet samt att 

strålbehandling med kort fraktionering inte är genomförd i hela landet trots att det är 

kostnadseffektivt och rekommenderas i vårdprogrammet sedan tidigare.   

Beslut: Vårdprogrammet för bröstcancer fastställs.  

Fastställande av NVP Analcancer 

Anders Jonsson, ordförande i vårdprogramgruppen, redogör för de större förändringarna.  

Beslut: Vårdprogrammet för analcancer fastställs. 

Fastställande av NVP Binjuretumörer (nytt vårdprogram) 

Jan Zedenius, ordförande i vårdprogramgruppen, redogör för arbetet med vårdprogrammet.    

Beslut: Vårdprogrammet för binjuretumörer fastställs. 

Återkoppling i GvHD-frågan 

Helena har kontaktat Svenska benmärgstransplantationsgruppen som gärna tar på sig att skriva 

om GvHD. Anna Bergendahl-Sandstedt har fått i uppdrag att formera en grupp som ska skriva 

en vägledning. Arbetet beräknas komma igång i höst. 

SVF-rapporter, årshjul  

Avstämningen av måluppfyllelse i SVF kommer att ske i form av tertialrapporter. 

Rutiner för sammanslagen remissrunda  

Det tidigare förslaget till nya rutiner för remissrunda har nu diskuterats i alla regioner. Det har 

också kommit önskemål om nya rutiner efter fastställande av vårdprogram. 

Beslut: Följande rutin för remissrunda fastställs: Samtliga vårdprogram, både nya och 

reviderade, går på en sammanslagen remissrunda enligt de rutiner som gällt för reviderade 

vårdprogram under 2019. Om remissvaren innebär att vårdprogramgruppen genomför 

ändringar som påverkar ekonomi eller organisation kan man behöva ta det ett varv till i 

regionerna men bedömningen från vårdprogramhandläggarna är att det kommer att vara 

ovanligt.  

Beslut: Fastställda vårdprogram ska mejlas till regionernas funktionsbrevlådor.  

Ulrika får i uppdrag att lägga in de nya rutinerna i styrdokumentet. 

Brev till RCC Stockholm Gotland ang. SVF och NVP prostatacancer 

Brev är utskickat med begäran om svar före 3 mars.  
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9. AKI-frågor 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Samverkansöverenskommelsen mellan SKR och branschföreningarna 

Arvid redogör för samverkansöverenskommelsen mellan SKR och branschföreningarna. 

Överenskommelsen beräknas beslutas 27 mars. SKR kommer därefter att ta fram 

stöddokument för att följa den. Överenskommelsen reglerar vem som kan initiera samverkan, 

vem som kan besluta om samverkan samt hur prissättning ska fungera. Det är viktigt att ta reda 

på vem i varje region som ska underteckna avtal i egenskap av CPUA. 

Strukturerad information 

Både Socialstyrelsen, Nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation och E-

hälsomyndigheten har fått uppdrag kring strukturerad information. Vi har löpande kontakt för 

att stämma av vår roll i arbetet. 

Läkemedelsrapportering  

Arbete pågår med att justera uppdraget kring läkemedelsregistret inför RCC i samverkan  

24–25 mars. Arbetsgruppen flaggar för att det kommer att behövas kommunikationsinsatser.  

Patientöversikter   

För sex av åtta diagnoser fanns diagnoskoordinatorer på plats vid årsskiftet. 

Monter på Hälso- och sjukvårdskonferensen 3-4 november 

Det har kommit en fråga från stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR om vi vill ha en 

gemensam monter eller montrar intill varandra på utvecklingskonferensen. Vi ställer oss 

positiva till detta och konstaterar att även registercentrum bör involveras. En hel del av det som 

vi tog upp på jubileumsdagen skulle kunna återanvändas. Helena får i uppgift att ta reda på vad 

som gäller för montrar och återkomma om det.  

 

10. Mammografi – väg framåt 2021 

Föredragande: Martin Malmberg 

I RCC i samverkans uppdrag till NAM (Nationella Arbetsgruppen för Mammografi) ingick att 

skapa ett nationellt kvalitetsregister för mammografiscreeningen. Ett pilotprojekt har 

genomförts i Västmanland. Det är nu avslutat och har gått över i förvaltning vilket innebär att 

alla regioner kan erbjudas att ansluta sig.  

RCC i samverkan bör kommunicera att regionerna nu kan och bör ansluta till registret. Det 

finns flera olika tekniska lösningar vilket innebär att det kommer att krävas konsulttimmar för 

att ansluta. Det finns medel i överenskommelsen som vi skulle kunna använda för att stötta 

införandet.  
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En utmaning är att flera regioner saknar specialister inom mammografi och att det generellt 

saknas bemanning inom mammografi. Det gör att införandet försvåras.  

Beslut: RCC Väst och NAM tar fram ett kommunikationsmaterial som RCC kan använda för 

att övertyga regionerna att ansluta sig till mammografiregistret.  

 

11. Screescostudien – rapport från Rolf Hultcrantz 

Föredragande: Rolf Hultcrantz 

RCC i samverkan är styrgrupp i studien och ska få en rapport två gånger årligen. Rolf 

rapporterar därför status. Sammanfattningsvis har arbetet med studien gått bra och inklusionen 

är avslutad.  

Rolf berättar att alla avföringsprover finns sparade i en biobank. I en mindre studie analyseras 

nu ca 800 av dessa med ny teknik. I ett senare skede är avsikten att analysera bakteriellt DNA i 

alla inskickade prover (ca 30 000). Då planeras att jämföra bakterieinnehållet med inte bara  

tjocktarmscancer utan även mot andra tumörer som lungcancer, melanom, bröstcancer och 

prostatacancer från data i cancerregistret. Man avser också att via läkemedelsregistret ta ut data 

för att se hur olika läkemedel påverkar tarmbakterierna. Proverna innehåller humant DNA som 

rensas bort i analyserna.  

Beslut: Vi ställer oss bakom att de biobankade avföringsproverna från Screescostudien 

analyseras i en ny studie där data från deltagarna jämförs i flera register.  

Rolf berättar också att det finns en internationell databas som innehåller microbiomdata 

tillsammans med information om kön, ålder och nationalitet (ca 1 miljon individer). Humant 

DNA är borttaget och all data är avidentifierad.   

Beslut: Vi ställer oss bakom att avidentifierad microbiomdata skickas till den internationella 

databasen. 

 

12. Kontaktsjuksköterskenätverket 

Föredragande: Helena Brändström 

Katja Vuollet Carlsson har haft i uppgift att komplettera uppdragsbeskrivningen. Norr har 

stöttat nätverket men är inte formellt stödjande RCC.  

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och 

Min vårdplan fastställs.  

Beslut: RCC Norr blir stödjande RCC för Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor 

och Min vårdplan.  
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13. Budget 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena föredrar förslag till budget. Vi diskuterar och justerar.  

Beslut: Det här är sista året vi betalar ut medel för läkemedelsregistrering. Den 24–25 mars 

diskuterar vi hur vi ska differentiera utbetalningen.  

Björn får i uppdrag att presentera Skånes projekt att överföra data från Cytobase till 

läkemedelsregistret den 24–25 mars. 

 

14. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Reflektion jubileet 

Intrycket av jubileet är mycket gott. Vi har fått många positiva reaktioner. Även 

webbsändningen fungerade mycket bra.  

De tryckta skrifterna kommer att fördelas till alla RCC för vidare distribuering ut i regionerna.  

Vikarie till Bo Alm 

Ylva Tegnér (konsult) kommer att vara vikarie för Bo när han är stationerad i Bryssel under 

våren.  

Almedalen 

Ylva Tegnér kommer att ingå i planeringsgruppen för Almedalen. Planeringsgruppen har haft 

ett möte och vill justera beslutet om inriktning från förra mötet. Förslaget nu är att lägga till ett 

seminarium om uppföljning av SVF. Vi konstaterar att vi inte vill lyfta bort seminariet om barn 

eller palliativ vård, vilket innebär att vi får förkorta seminarierna.  

Beslut: Vi vill ha tre seminarier i Almedalen: om barncancer, palliativ vård och uppföljning av 

SVF.  

Kunskapsbanken 

Ingen har fått några spontana reaktioner på Kunskapsbanken. Vi konstaterar att det 

förmodligen är ett gott tecken. 

 

15. Rapport från Skandionkliniken 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans rapporterar från ett möte med representanter från Skandionkliniken. Syftet med mötet var 

att stämma av och diskutera samarbete.  
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Lena, Thomas och Johan har haft i uppdrag att komma med förslag till hur vi kan stödja 

strålbehandlingsfrågan. De konstaterar att frågan är stor och att det skulle behövas en ordentlig 

utredning.  

Beslut: Vi beslutar att inte gå vidare med strålbehandlingsfrågan nu utan inväntar Kjell 

Bergfelts utredning.   

 

16. Övriga frågor 

Rapport konsekvensanalys vilande värdskap 

Anna-Lena rapporterar att ett underlag är skrivet som anger vilka resurser som finns nu. SKS 

vill att vi ska komplettera det med en GAP-analys. Anna-Lena och Arvid fortsätter att hålla i 

frågan.   

SKR:s arbete med finansiering av läkemedel 

Helena berättar att det pågår utredning om samfinansiering av dyra läkemedel genom SKR och 

NT-rådet.  

Europeiska cancerplanen 

Bo rapporterar att man inom ramen för den europeiska cancerplanen har gjort en road map 

som man kan lämna synpunkter på fram till 3 mars. Vi bör lämna ett svar som utgår från Vägen 

framåt. Planen kommer att ha stort fokus på prevention och tidig upptäckt. Här kan vi få hjälp 

av det europeiska arbetet.  

Bo och Lena får i uppdrag att starta arbetet med att skriva ett svar.  


