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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-11-18 

Närvarande 

Beslutande:   

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (ersatt av Anna 

Karevi Verdoes under § 7–8 och 11–12) 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 6 Ulrika Landin, Mimi Taylor

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar att han har deltagit i diskussioner om hur Frankrike och Sverige kan samverka på 

sjukvårdsområdet, bland annat i frågor som rör digital patologi. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 9 november fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Överlappande kunskapsdokument 

Helena informerar om att NPO Ögon tagit fram en riktlinje för ögonnära merkelcellscancer 

som nu gått på remiss. Vi har haft kontakt med arbetsgruppen tidigt i arbetet och erbjudit dem 

att samverka kring en ögon-bilaga till vårdprogrammet men arbetsgruppen valde att i stället göra 

en separat riktlinje. Vårdprogramgruppen för merkelcellscancer har bedömt att riktlinjen till 

stora delar upprepar information från vårdprogrammet, vilket medför dubbelarbete för dem 

som ska granska texterna och en risk för att inaktuell information blir kvar när vårdprogrammet 

uppdateras. De vill gärna att RCC i samverkan ska diskutera principfrågan med företrädare för 

kunskapsstyrningssystemet – ska systemet tillåta att flera NPO tar fram kunskapsstöd för 

samma diagnos? Helena tar frågan vidare inom kunskapsstyrningsorganisationen.  

Helena lyfter att lever-galla-gruppen har ett bra samarbete med NPO Mage-tarm om hur 

levercirros ska beskrivas i olika kunskapsstyrningsdokument där det finns risk för överlapp.  
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Ny rutin för beslut om PDL1-hämmare 

NT-rådet och NAC-gruppen har tagit fram en ny rutin för beslut om PDL1-hämmare som 

innebär att NT-rådet kommer att delegera beslut till vårdprogramgrupperna. NT-rådet och 

NAC har bjudit in ordförande för vårdprogrammen till ett möte. 

Ordförande i tjock- och ändtarmscancergruppen 

Bärbel Jung vill kliva av som ordförande men gruppen har inte föreslagit någon ersättare. 

Helena ber alla att sondera.  

3. Avstämning precisionsmedicinrapporten 

Föredragande: Hans Hägglund och Srinivas Uppugunduri 

Hans sammanfattar kommentarerna på rapporten om precisionsmedicin. Det finns konsensus 

om att rapporten bör kondenseras kraftigt med fokus på att nå målgruppen politiker och 

tjänstemän, men att den i huvudsak kan bygga på nuvarande innehållsförteckning. En 

vetenskapsjournalist är anlitad för att korta ner texten. Utöver detta behöver rapporten 

konkretiseras med förslag, med fokus på frågor som vi själva kan påverka, hur 

precisionsmedicin kan införas jämlikt och hur den kommer att påverka vårdens organisation. Vi 

ser också att det behövs en inledning som sätter precisionsmedicin i sitt sammanhang och ger 

en rättvisande bild av hur stor andel av all cancerbehandling som kan utgöras av 

precisionsmedicin.   

Hans och styrgruppen återkommer på tisdag med en bedömning av om tidplanen håller.  

4. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

CCC – ny samlingssida för information 

Lena berättar att kommunikatörerna kommer att göra en ny nationell sida för Comprehensive 

Cancer Center (CCC) i Sverige för att samla den information och det stödmaterial som tas fram. 

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

1177 har påbörjat en process för att ta fram nationella sidor om screeningen. 1177-redaktionens 

Susanna Schultz kommer att delta på kommunikatörernas nätverksmöte för att diskutera ensade 

processer för nationell information. 

5. Handlingsplanen för samordning av stödfunktioner på SKR 

Föredragande: Lena Ivö och Hans Hägglund 

Under hösten har fem arbetsgrupper med medlemmar från RCC:s stödteam respektive 

kunskapsstyrningens stödteam arbetat med att ta fram handlingsplaner för att identifiera hur 

man samarbetar i dag och hur man kan samarbeta ytterligare. Hans har lett arbetet tillsammans 

med Marie Lawrence. Lena Ivö har sammanställt planerna till en samlad handlingsplan som 
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Hans och Marie kommer att föredra för styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet (SKS)  

i morgon. Hans återkommer när det finns förslag till kommande steg.  

6. Regimbiblioteket 

Föredragande: Ulrika Landin och Maria Rejmyr Davis. Mimi Taylor, kommunikatör i RCC Syd, deltar. 

Ulrika Landin ger en statusrapport för regimbiblioteket och följer upp vad som är gjort under 

året. Hon meddelar att man har ett bra samarbete med vårdprogramgrupperna, Min 

vårdplangrupperna och IPÖ-grupperna. Målet är att förstärka samarbetet med 

vårdprogramgrupperna ytterligare så att regimerna ses över redan under remissrundan, med 

målet att regimbiblioteket är uppdaterat samtidigt med vårdprogrammen och inte i efterhand. 

Även samverkan med Min vårdplan kommer att öka.  

Översättning av patientinformation pågår till engelska och arabiska. Engelskspråkiga versioner 

kommer att publiceras efter årsskiftet. De arabiska versionerna kommer att dröja något, av 

tekniska skäl. 

Tre arbetsgrupper har startats: en grupp som tar fram ett stöddokument om extravasering, en 

grupp som tar fram ett stöddokument om antiemetika och en grupp som kommer att utreda 

vad som behöver utvecklas för att digital överföring till ordinationsstöd och 

vårdinformationssystem ska fungera bättre. Ulrika flaggar för att de nya 

vårdinformationssystemen vill integrera regimbiblioteket och att det är positivt, men att det 

kommer att krävas mer resurser för att tekniskt stötta de olika aktörerna i detta.  

Vi konstaterar att de stöddokument som tas fram inte följer samma förfarande med remiss och 

fastställande som vårdprogram och att vi bör formalisera processen för dem.    

I början av 2022 kommer regimbiblioteket att flyttas in i Kunskapsbanken. Ulrika Berg Roos 

visar hur webbplatsen kommer att se ut och fungera. Användartester pågår. RCC Syd planerar 

kommunikationsinsatser i samband med lanseringen för att övergången ska tas emot positivt 

och inte störa arbetet med cytostatikahantering i regionerna.  

Ulrika Landin och Maria Rejmyr Davis visar en plan för budget och finansiering framåt. Vi 

diskuterar finansieringsmodell och konstaterar att vi bör fortsätta att samfinansiera 

regimbiblioteket och inte försöka ta betalt av användarna.  

Beslut: Regimbiblioteket kommer att samfinansieras med 181 000 kr per RCC för 2022, med 

möjlighet att bidra med mer för de RCC som önskar. För 2023 och framåt estimerar vi att 

årskostnaden är 1,8 mnkr, alltså 300 000 kr per RCC.  

7. Joint actions inom EU4Health 2021–2027 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi har tidigare ställt oss bakom att SKR:s EU-kontor ska samordna (vara competent authority, 

CA) och att en person från oss ska representera i EU:s joint actions EU4Health.  
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Hans berättar att vi nu fått erbjudande att delta i ett av tre möjliga arbetspaket och föreslår att vi 

ska delta i det som hanterar CCC: EU4H-2021-JA-03: Direct grants to Member States’ 

authorities: network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of 

National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking (WP7).  

Arbetet innebär totalt 8 möten under 2022–2024. Det finns budget för resor samt en 

administrativ resurs. Vi föreslår att Hans ska representera RCC, men Hans vill gärna att 

ytterligare en person med erfarenhet av CCC-arbete ska delta. 

Vi lyfter att det är viktigt att tydliggöra vad arbetet ska leda till och att vi tidigt bör diskutera vår 

strategi för att förankra och sprida arbetet i Sverige.  

Beslut: Hans utses till vår representant i arbetspaketet WP7, Preparatory activities on creation 

of National Comprehensive Cancer Centres, och får i uppdrag att driva arbetet vidare. Alla får i 

uppdrag att överväga om de kan delta som Sveriges andra representant.  

8. Covid-19 och cancerstatistik, nya rapporter om lung- samt tjock- och 

ändtarmscancer 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Diagnostik och vård  

Johan visar utkast till en rapport om hur lungcancer och tjock- och ändtarmscancer har 

påverkats av covid-19-pandemin, med data ur kvalitetsregistren. Rapporten kan publiceras runt 

den 1 december.  

Johan visar att det finns en stor skillnad mellan resultaten i kvalitetsregisterrapporten och 

tidigare B-anmälningsrapporter. En analys av orsakerna till detta pågår, men vi ser redan nu att 

vi behöver reda mer i frågan om täckningsgrad och vad som finns i vilka register. Det kan också 

vara så att pandemin har påverkat rapporteringen mer än den faktiska handläggningen.  

Ett huvudresultat är att vården har fungerat och följt vårdprogrammen, men det behövs längre 

uppföljning innan vi kan dra några långtgående slutsatser. Johan påminner om att även 

cancerkommissionen har lyft fram cancervården som välfungerande under pandemin.   

Kliniska studier 

Johan berättar att det har kommit in många svar från regionerna på enkäten om kliniska studier 

under pandemin. Ett preliminärt resultat är att antalet patienter som screenats för deltagande 

har minskat men att antalet inkluderade ändå är oförändrat. Johan återkommer med mer 

information på internatet den 7–8 december.  

9. Rapport om arbetet med canceröverenskommelsen 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena redogör för ramarna för arbetet med överenskommelsen mellan staten och SKR: 

Arbetet påbörjas efter den 20 september när budgeten presenteras och ger ramarna. SKR utser 

då de personer på SKR som ska förhandla med tjänstemännen på departementet (Hans och 
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Helena). I september hade RCC i samverkan en diskussion om vilka insatser Hans och Helena 

skulle ta med till förhandlingarna. SKR har också vissa grundkrav som alla förhandlare ska följa. 

Överenskommelsen brukar skrivas på och offentliggöras runt den 20 december, men det kan bli 

fördröjt i år eftersom en övergångsregering inte kan skriva på en överenskommelse.  

Helena berättar också att det pågår en diskussion på SKR om när vi ska betala moms. Det är 

fortfarande inte helt klart, men det kommer förmodligen innebära att vi har lite mindre medel 

att röra oss med än tidigare. 

10. Agenda RCC-dagarna 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson och Ove Andrén 

Ove visar ett preliminärt schema för RCC-dagarna, med både gemensamma och valbara, 

parallella block. Man kommer att kunna delta digitalt i de gemensamma blocken men inte i hela 

RCC-dagarna.  

Anna-Lena visar ett förslag till arbetssätt för nomineringsprocesser till utmärkelsen Årets 

kontaktsjuksköterska. Vi diskuterar förslaget och bestämmer oss för att återkomma till det för 

beslut på ett kommande möte.  

11. Nationella arbetsgrupper 

Föredragande: Hans Hägglund och Maria Rejmyr Davis 

Årsrapport NAG MDK 

Maria sammanfattar årsrapporten från arbetsgruppen för MDK. Gruppen vill lägga till i 

uppdragsbeskrivningen att gruppen jobbar med omvärldsbevakning och fungerar stödjande. Vi 

diskuterar förslagen till justeringar av uppdragsbeskrivningen och fastställer den.  

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för MDK fastställs. 

Årsrapport NAG Cancerrehabilitering 

Maria sammanfattar årsrapporten från arbetsgruppen för cancerrehabilitering. Gruppen har 

fokuserat på regional implementering, bland annat genom artiklar med goda exempel. Man har 

också tagit fram digitala utbildningar som kommer att färdigställas under 2022. Gruppen har 

samverkat med arbetsgrupperna för prevention, patientsamverkan samt kontaktsjuksköterskor 

och Min vårdplan.  

Gruppen föreslår att vi ska dela upp gruppen i en renodlad vårdprogramgrupp och en 

implementeringsgrupp. Vi diskuterar och beslutar att inte göra detta utan i stället uppmana 

gruppen att hitta ett sätt att dela upp arbetet i arbetsutskott eller liknande. Maria återkommer 

med en uppdaterad uppdragsbeskrivning för fastställande.  
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Diskussion om processerna i nationella arbetsgrupper 

Vi går laget runt och redovisar hur alla har riggat stödfunktionen för nationella arbetsgrupper 

(som inte är vårdprograms- eller kvalitetsregistergrupper), hur mycket resurser de olika 

grupperna kräver och hur kommunikation och återrapportering fungerar.  

Sammanfattningsvis fungerar arbetet ganska olika, både beroende på vilket RCC som är 

stödjande och beroende på hur arbetsgrupperna väljer att arbeta. Grupperna har olika behov av 

resurser men de har också olika förväntningar på vilka resurser RCC kan ge dem.  

Lena Sharp berättar att RCC Stockholm Gotland har gjort en konkretiserad regional rutin som 

bygger på den nationella rutinen, för att tydliggöra t.ex. vem som samlar in jävsblanketter.  

Vi konstaterar att vi bör ta fram en gemensam policy för hur ofta grupper får träffas när 

restriktionerna för möten släpper. Anna-Lena får i uppdrag att punkta upp vilka beslut vi 

behöver ha med i en sådan policy. 

Kommunikation 

Vi har återkommande diskuterat att nationella arbetsgrupper kräver mycket 

kommunikationsresurser. Genomgången visar att behoven är mycket varierande. Lena lyfter 

också att kommunikationsbehoven i arbetsgrupperna är ojämnt fördelade över tid. Det tar 

mycket tid att göra en kommunikationsplanering, men när den är klar kan själva genomförandet 

av kommunikationen ta mindre tid i anspråk. Lena lyfter också att vissa grupper inte själva kan 

avgöra vilket stöd de behöver och att kommunikatörerna skulle behöva vara mer proaktiva och 

kontakta grupperna. Lena visar ett exempel på hur en kommunikationsplan kan se ut och hur 

omfattande den kan vara beroende på ambitionsnivå. Kommunikatörerna har föreslagit att vi 

ska skapa en generisk modell för att kommunicera, som kan bilda underlag till 

kommunikationsplaneringen i grupperna. 

Maria lyfter frågan om man skulle kunna flytta arbete från kommunikatörer till administratörer, 

t.ex. tillgänglighetsanpassning och viss webbpublicering av dokument. Lena meddelar att en 

analys av detta pågår i kommunikatörsnätverket och att hon kommer att återkomma i frågan.   

12. Övriga frågor 

Lokaler för arbetsgruppers endagsmöten  

Tove Kongsvold kommer att göra en sammanställning av lokaler i Stockholm att hyra för 

möten. Vi har tidigare kunnat vara i RCC Stockholm Gotlands lokaler vid endagsmöten, men 

det kommer inte att gå i framtiden. Lena Sharp påpekar att de som jobbar på sjukhus i 

Stockholm ofta kan boka lokaler där. RCC Mellansverige har också grupprum att låna. 

Cancerrehabilitering – möte med Sjöbergstiftelsen  

Helena Brändström har haft möte med Sjöbergstiftelsen tillsammans med Ylva Hellstadius och 

Heléne Öberg från den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering. Sjöbergstiftelsen vill 

göra en satsning på cancerrehabilitering men är fortfarande bara på idéstadiet. Helena föreslår 

att de ska bjudas in till internatet den 7–8 december för att diskutera förslag till projekt.  
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Beslut: Sjöbergstiftelsen bjuds in till internatet den 7–8 december, tillsammans med  

Ylva Hellstadius och Heléne Öberg från den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering. 

Alla får i uppdrag att fundera på projekt att föreslå. Helena kontaktar Ylva och Heléne för att 

förbereda en presentation.  

NAG Diagnostisk cancergenomik  

NAG Diagnostisk cancergenomik har hört av sig med en förfrågan om att ligga under oss i 

stället för under NPO Diagnostik. Vi ser att vi behöver veta mer om anledningen till detta. 

Hans ber om mer information.  

Nationell plattform för cancerrehabilitering i Nollvision cancers regi 

Srinivas berättar att han har fått information om att Nollvision cancer har en plan på att ta fram 

en nationell plattform för cancerrehabilitering. Hans dementerar detta.  


