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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-01-13–14 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (ersatt av Anna 

Karevi Verdoes under § 14) 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (§ 4–8) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 4 Marie Lindgren 

§ 6 Mattias Fredricson och Lina Keller, 

Socialstyrelsen 

§ 7 Jonathan Lind Martinsson och Sofie 

Gustafsson, TLV 

§ 11 Miriam Elfström och Torbjörn Eles

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans välkomnar Lena Ivö som ska ersätta Bo Alm som nationell kommunikationsstrateg. Alla 

presenterar sig för henne.  

Hans sammanfattar viktiga händelser från 2020 och nämner några händelser och frågor som 

kommer att påverka oss under 2021. Han lyfter särskilt den europeiska cancerplanen och att 

cancerfrågan är ett av fem fokusområden för EU under det kommande året.  

Under helgen har media rapporterat att canceroperationer har ställts in. Hans har undersökt 

uppgifterna och fått informationen att behandlingar har ställts in i en region och att det finns en 

oro för att det snart kan bli nödvändigt även i fler regioner. Hans har kontakt med Emma Spak 

om detta och hon kommer att diskutera frågan med hälso- och sjukvårdsdirektörerna. Vi 

konstaterar att en viktig roll för oss just nu är att hålla koll på väntetiderna, rapportera hur 

cancervården påverkas samt stötta i regionalt prioriteringsarbete. Vi konstaterar också att vi 

saknar bra verktyg för att snabbt ta fram information om kapacitet, beläggning och väntetider. 

Det finns regionala och lokala rutiner för att manuellt sammanställa data, t.ex. vid regelbundna 

möten, men inget övergripande tekniskt stöd. Det är en fråga som vi behöver titta på.  



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-01-13–14 

 2(13) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Vi ser också att det är viktigt att vår kommunikation om väntetider är sammanhållen och håller 

hög kvalitet, eftersom all kommunikation om data gällande covid-19 väcker starka känslor. Vi 

viker nästa tisdagsmöte åt den frågan.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 22 december fastställs. 

2. Analysen av värdskap för NPO Cancer  

Föredragande: Hans Hägglund, Srinivas Uppugunduri, Arvid Widenlou Nordmark och Helena Brändström 

Hans berättar om status för analysen av värdskap för NPO Cancer. En utkast till delrapport har 

cirkulerats till alla under julen. I den finns fem scenarier för placering av värdskap. Nästa steg är 

att göra en risk- och konsekvensanalys för varje scenario.  

Vi diskuterar risker och konsekvenser för de olika scenarierna, som underlag till arbetsgruppens 

fortsatta arbete. Arbetsgruppen kommer att sammanställa en risk- och konsekvensanalys och 

skicka ut till alla i slutet av veckan. Kommentarer behöver komma in senast 21 januari.  

3. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm och Lena Ivö 

Lena Ivö presenterar sig och uppmanar alla att under våren skicka alla mejl som har med 

kommunikation att göra till både henne och Bo. Lena och Bo kommer att publicera en nyhet 

som informerar om att Lena tar över Bos roll. 

Kommunikation om analys av värdskapet för NPO Cancer – nu eller senare? 

Lena rekommenderar att vi ska avvakta med ytterligare kommunikation om analysen av 

värdskapet tills utredningen är färdig. Rapporten kommer sannolikt att bli publik den 3 februari 

och Lena förbereder kommunikation till dess. 

Dagens Medicin-bilaga 

Dagens Medicins temanummer om cancer kommer i början av februari.  

Uppskjuten cancerdiagnostik i media 

Tidningen Filter har hört av sig och ställt frågor om uppskjuten cancerdiagnostik utifrån våra 

rapporter om detta. Journalisten har haft kontakt med Johan. Vi vet inte vilka avgränsningar 

eller vilket perspektiv Filters artikel kommer att ha.  

SVT kommer att göra ett särskilt Vetenskapens värld-program i mars om hur covid-19 har 

påverkat vården. Journalisten har angivit att cancervården kan fungera som ett tydligt exempel 

men programmet kommer troligen att ha ett bredare perspektiv. Journalisten har varit i kontakt 

med Johan.  
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Johan berättar att en mer komplett rapport om uppskjuten cancervård med både A- och B-

anmälningar är på gång. I den borde vi ha tillräckligt med data för att kunna dela upp data på 

diagnoser eller diagnosgrupper. 

Vi diskuterar att det finns flera perspektiv som vi skulle vilja lyfta fram i samband med 

rapporteringen om uppskjuten diagnostik. Exempel: Prioriteringar mellan olika patientgrupper i 

praktiken, t.ex. när covid-19-patienter läggs på onkologavdelningar, värdet av screening, värdet 

av ett välfungerande samarbete med kommunen för utskrivning av t.ex. opererade patienter när 

det är trångt på avdelningarna, budskapet att man bör söka vård vid symtom. 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Marie Lindgren  

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för myeloproliferativ neoplasi (MPN) 

Marie Lindgren, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om arbetet. Vårdprogrammet är 

helt nytt men det har tidigare funnits ett nordiskt vårdprogram som många i 

vårdprogramgruppen har jobbat med. Marie anger att patienterna är ofta öppenvårdspatienter 

vilket har gjort att kapitlen om omvårdnad och egenvård har varit svåra att skriva. Två 

läkemedel är på väg in och blir aktuella vid kommande uppdateringar.  

Gruppen vill gärna ha ett SVF för MPN.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för myeloproliferativ neoplasi (MPN) fastställs. 

Beslut: Helena, Ulrika och Marie får i uppdrag att ta fram ett underlag inför beslut om att ta 

fram ett SVF för MPN. I samband med det bör vi ha en principdiskussion om/när vi ska ta 

fram nya SVF. 

Fastställande av styrdokumentet för NVP 

Styrdokumentet är uppdaterat med information om ersättning till ordförande, enligt tidigare 

beslut. Styrdokumentet innehåller också en utvidgad text om patientsamverkan. Vi konstaterar 

att skrivningarna är bra men att vi bör komplettera styrdokumentet med utvidgad information 

om Min vårdplan och kvalitetsregister innan vi fastställer det.  

Beslut: Ulrika får i uppdrag att komma med ett förslag till uppdaterade skrivningar om Min 

vårdplan och kvalitetsregister i styrdokumentet för nationella vårdprogram. 

Förlänga remissrundan 

Vi har fått en fråga om att förlänga även nästa remissrunda. Vi avvaktar med beslut om detta till 

den 19 januari. Helena får i uppgift att ta reda på hur SKS ställer sig i frågan.  

SVF-arbete 2021 

Helena går igenom vilka uppdrag som finns om SVF i årets överenskommelse. Arbetet med 

uppdatering, kvalitetssäkring, kommunikation och nordiskt samarbete ska löpa på som tidigare, 

liksom det regionala arbetet med stöd till implementering. Det kommer inte att behövas någon 

ändring av organisation eller uppdragsbeskrivningar.  
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Nytt är att regionernas rapporter om SVF-arbetet ska tas emot av Socialstyrelsen och inte av 

Socialdepartementet. Vi bör ha en tidig diskussion med Socialstyrelsen om hur rapporteringen 

ska se ut.  

En ny formulering i överenskommelsen är att vi ”vid behov särskilt ska fokusera på de områden 

och regioner där det finns utmaningar med att uppnå ledtidsmålet”.  

Vi diskuterar vilka ”områden” som kan vara lämpliga att fokusera på: Urologi, lungcancer, 

tillgången till patologi och radiologi (Svensk förening för patologi har själva tagit initiativ till ett 

sådant arbete som vi kan stötta). I diskussionen noterar vi att vi under året även bör se över 

patientinformation kopplad till SVF och eventuellt göra ett omtag med den grundläggande 

kommunikationen om syftet med SVF.  

Vi konstaterar att vi bör återuppta någon typ av digital SVF-turné för att kunna uppmärksamma 

”de regioner där det finns utmaningar”. Registrering är en central fråga för att kunna följa 

regionernas arbete. Samtidigt pågår arbete med automatkodning och -överföring vilket kanske 

kommer att lösa många problem. Frågan är hur snart och i hur hög grad. Ett första steg vore att 

se över om vi kan vi göra mer för att påverka journalsystemleverantörernas arbete med frågan. 

Även frågan om patientrapporterade mått bör finnas med i sådana diskussioner. 

Helena återkommer med förslag till åtgärder på de områden som föreslagits. 

5. Ny medicinsk bedömning (NMB) – projektrapport och plan framåt  

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Ralf påminner om tidigare beslut om projektet (senast 2019-12-19) och visar projektets 

webbplats samt en portal där patienter kan begära NMB och en portal där vården kan skicka 

och ta emot remisser för NMB.   

Remissportalen är utvärderad, men inte med verklig patientdata. Utvärderingen visar att 

portalen medför stora effektiviseringsvinster och att användarnas upplevelse av den är positiv. 

Innan portalen kan gå över i skarp drift behövs en säker och smidig funktion för uppladdning 

av dokument. Tanken var att lösa detta genom att ansluta portalen till Ineras e-remisstjänst men 

bedömningen är nu att det inte löser problemet.  

Utvärderingen av patientportalen visar att patienter uppfattar systemet som enkelt och positivt 

men att de skulle vilja använda det hemifrån. Personal uppfattade att portalen medförde en 

tydlig process att hänvisa till vilket upplevdes som positivt.  

Ralf föreslår att nästa steg blir att pröva portalerna skarpt, i projektform, och ta fram en plan för 

nationellt införande inkl. förvaltningsansvar och finansiering. Även ersättningsmodeller 

kommer att behöva diskuteras.  

Beslut: RCC Stockholm Gotland får i uppdrag att fortsätta projektet med Ny medicinsk 

bedömning enligt de förslag som Ralf presenterat. Nytt beslut krävs innan systemet ska 

användas i skarp drift. Projektet finansieras av RCC Stockholm Gotland. 
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6. Socialstyrelsens uppdrag på cancerområdet 2021 

Föredragande: Mattias Fredricson och Lina Keller, Socialstyrelsen 

Mattias Fredricson berättar om de regeringsuppdrag som Socialstyrelsen har fått på 

cancerområdet. Mattias påpekar att de fått uppdragen helt nyligen och att de kommer att 

återkomma med mer information. 

Uppdrag om utvecklingen av den statliga nationella samordningen och uppföljningen av 

cancervården 

Uppdraget har två delar, att samordna och att följa upp. Samordningen ska ske dels mellan 

myndigheter, dels mellan myndigheter och RCC. Det som ska samordnas är främst 

kunskapsutveckling, omvärldsbevakning och analys av vårdens utveckling. Uppföljningen ska ha 

fokus på att belysa utvecklingsbehov. Tyngdpunkten ska ligga på uppföljning och analys. 

I uppdraget ingår att genomföra ett pilotprojekt för att ta fram ett koncept för hur väntetider 

inom cancervården kan följas upp. Mattias anger att Socialstyrelsen har uppfattat att uppdraget 

är fokuserat på cancervården eftersom cancervården anses välfungerande och att målet är att det 

konceptet som tas fram ska kunna användas inom andra diagnosområden.  

Ingen projektledare är tillsatt än. Socialstyrelsen återkommer när det är gjort för att då diskutera 

former för samarbetet.  

Uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin 

Uppdraget består i att dela ut medel till Region Skåne för en pilot inom precisionsmedicin 

tillsammans med GMS. 

Kommande uppdrag 

Just nu bereds frågan om att Socialstyrelsen ska få ett utökat uppdrag att samordna 

cancerscreeningen.   

7. Uppdrag inom cancerområdet till TLV 

Föredragande: Jonathan Lind Martinsson och Sofie Gustafsson, TLV  

Jonathan Lind Martinsson och Sofie Gustafsson från TLV berättar om det regeringsuppdrag 

som TLV har fått om att ”undersöka möjligheten att använda alternativa datakällor med 

koppling till sjukvårdens grunddata för olika typer av uppföljning, t.ex. genom extraktion av 

journaldata.”  

Uppdraget är en fortsättning på tidigare uppdrag som har rört hur man kan hämta data om 

användning av rekvisitionsläkemedel ur regionernas datalager. Det finns stora likheter mellan 

formuleringarna i regeringsuppdraget och i formuleringar i SKR:s canceröverenskommelse. Vi 

konstaterar att det är viktigt med ett tätt samarbete mellan oss för att inte börja konkurrera eller 

dubbeljobba. Det finns också lärdomar att dela i båda riktningar. Vård-och omsorgsanalys har 

liknande uppdrag och TLV har kontakt med dem om detta. Även Socialstyrelsen är en central 

myndighet att samarbeta med.  
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8. Remissvar om förordning om statsbidrag för RC och RCC 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Maria Rejmyr Davis 

Arvid visar ett första utkast till remissvar som har beretts i AKI, enligt uppdrag på förra mötet. 

Det finns flera inplanerade forum för att diskutera frågan, t.ex. en nationell remisskonferens den 

11 februari som vi bör invänta innan vi fastställer ett remissvar. Arvids förslag är att RCC i 

samverkan ska skicka in ett gemensamt remissvar och att varje RCC kan använda delar av det 

gemensamma remissvaret till regionala eller sjukvårdsregionala svar. Vi diskuterar det första 

utkastet och Arvid och Maria tar med synpunkterna. En springande punkt är hur vi fördelar 

resurser inom RCC om likafördelningsprincipen ska gälla för statsbidragen.  

Deadline för remissvar är 1 mars men bl.a. SKR har fått uppskov till 31 mars.  

Beslut: RCC i samverkan ska lämna ett gemensamt remissvar om förordningen om statsbidrag 

för RC och RCC. AKI genom Arvid och Maria får i uppdrag att uppdatera förslaget utifrån 

diskussioner i olika forum under den kommande månaden. Vi fastställer remissvaret senast den 

23 februari. 

9. Nya uppdrag i överenskommelsen – förslag till väg framåt 

Föredragande: Helena Brändström 

På förra mötet fick Helena och Hans i uppgift att sammanställa diskussionerna om hur vi ska 

komma igång med de nya uppdragen i överenskommelsen. Helena visar förslagen till beslut.  

Tidig upptäckt 

Uppdrag: RCC i samverkan ska stödja hälso- och sjukvården i att öka kunskapen om symptom och fynd som 

kan innebära förhöjd cancerrisk. Syftet är bl.a. att nå personer som inte sökt vård under covid-19-pandemin. 

Ett första steg är att skapa en arbetsgrupp för tidig upptäckt. Helena påminner om att det arbete 

som redan är igångsatt i ärftlighetsgruppen också ingår i uppdraget. 

Beslut: Vi beslutar att skapa en arbetsgrupp för tidig upptäckt. Stödjande RCC blir RCC 

Stockholm Gotland. Lena får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning. Varje 

RCC funderar på lämplig regional representant samt förslag till ordförande för gruppen. Målet 

är att fastställa uppdragsbeskrivningen och tillsätta gruppen i mars. 

Analyser hur covid-19-pandemin påverkat cancervården  

Uppdrag: RCC i samverkan ska analysera i vilken utsträckning cancervården påverkats till följd av covid-19 

på nationell nivå och hur detta påverkar förutsättningarna för jämlik, tillgänglig och effektiv cancervård.  

I arbetet ingår att identifiera utvecklingsområden för det fortsatta arbetet. I arbetet ingår också att ha en 

kontinuerlig dialog med Socialstyrelsen om arbetet samt bistå dem med information för deras nationella 

uppföljning inom cancerområdet. 

Ett första steg är att skapa en arbetsgrupp för analys av hur covid-19-pandemin påverkat 

cancervården med utgångspunkt i det arbete som redan pågår vid RCC Mellansverige. Vi 
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diskuterar vilka kompetenser som bör ingå i eller adjungeras till gruppen, t.ex. statistiker och 

någon med screeningfokus. 

Beslut: Vi beslutar att skapa en arbetsgrupp för analys av hur covid-19-pandemin påverkat 

cancervården, med Johan Ahlgren som ordförande. Stödjande RCC blir RCC Mellansverige. 

Johan får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning. Varje RCC funderar på 

lämplig regional representant. Målet är att fastställa arbetsbeskrivningen och tillsätta gruppen 

den 9 februari.  

Kartlägga deltagande i kliniska studier under pandemin 

Uppdrag: RCC i samverkan ska kartlägga hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska studier har 

påverkats av covidpandemin och föreslå åtgärder för att öka deltagandet. 

Utifrån diskussionerna på förra mötet föreslår Helena ett tvåstegsförfarande: först analysera hur 

covid-19-pandemin påverkat kliniska studier och hur vi kan komma igång efter eventuella 

pauser, därefter analysera hur vi generellt kan öka inklusionen i kliniska studier. För det andra 

steget kan en ny arbetsgrupp behövas (eller samarbete med befintliga grupper) men för det 

första steget kan uppdraget hanteras av den nya arbetsgruppen för covid-19. 

Beslut: Arbetsgruppen för analys av hur covid-19-pandemin påverkat cancervården får även i 

uppdrag att analysera hur covid-19-pandemin påverkat kliniska studier och hur vi kan komma 

igång efter eventuella pauser. Fokus kan i detta skede ligga på kliniska läkemedelsstudier. 

Beslut: Hans får i uppdrag att bereda frågan om hur vi ska ta oss an uppdraget att analysera hur 

vi generellt kan öka inklusionen i kliniska studier. Denna analys bör omfatta mer än kliniska 

läkemedelsstudier.   

Rehabilitering 

Uppdrag, nationellt: RCC i samverkan ska ta fram utbildningar för strukturerat arbetssätt vid bedömning 

av cancerrehabiliteringsbehov. 

Uppdrag, regionalt: RCC ska stödja implementeringen av det nationella vårdprogrammet för rehabilitering 

med målet att alla cancerpatienter får sitt rehabiliteringsbehov regelbundet bedömt. I detta arbete ingår att göra 

en inventering av rehabiliteringsbehovet utifrån vårdprogrammet. och RCC ska stödja en likvärdig 

rehabilitering och palliativ vård genom att öka utnyttjandet av digitala verktyg i både utbildning och erbjudande 

av vård. 

Vi konstaterar att skrivningarna i överenskommelsen ligger nära pågående arbete i befintliga 

arbetsgrupper men att uppdragsbeskrivningarna kan behöva uppdateras för att uppmärksamma 

årets uppdrag.  

I uppdragsbeskrivningen för cancerrehabiliteringsgruppen bör följande uppmärksammas: 

 inventering av rehabiliteringsbehovet regionalt m.h.a. checklistan 

 inventering av befintliga utbildningar 

 sjukvårdsregionala rehabiliterings-MDK 

 dialog med kommunala företrädare och primärvården, liksom med yrkesföreningen för 
fysisk aktivitet, FYSS och FAR. 
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I uppdragsbeskrivningen för bäckencancerrehabilitering bör följande uppmärksammas: 

 sjukvårdsregionala MDK 

 digitala lösningar. 

Beslut: Stödjande RCC för cancerrehabilitering (RCC Syd) och bäckencancerrehabilitering 

(RCC Stockholm Gotland) får i uppdrag att se över uppdragsbeskrivningarna för att inkludera 

årets uppdrag.  

Precisionsmedicin inkl. uppdrag om precisionsmedicin till Region Skåne via GMS 

Uppdrag: RCC i samverkan ska analysera och beskriva vilka utmaningar och konsekvenser framstegen inom 

precisionsmedicin har inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården och hur detta till exempel 

kommer påverka behandling av cancerpatienter och om det kommer påverka kostnaderna för cancervården. […] 

Arbetet ska genomföras i samverkan med relevanta aktörer, så som Genomic Medicine Sweden (GMS) och 

Socialstyrelsen. 

Utifrån diskussionerna på förra mötet blir första steget att ordna en workshop under våren för 

att kartlägga vad som pågår just nu, vilka aktörer som är inblandade och vilka behov som finns 

utifrån de uppdrag som nu pågår. Vi behöver också en diskussion med GMS och Socialstyrelsen 

om deras nya uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin. Vi noterar också 

att det pågår arbete i Norge som vi bör uppmärksamma.  

Beslut: Srinivas får i uppdrag att samordna en workshop som ett första steg i uppdraget om 

precisionsmedicin. Srinivas involverar de stödpersoner som han bedömer behövs. 

R-RCT för att påskynda återhämtningen för studier efter pandemin 

Uppdrag: RCC i samverkan ska utveckla möjligheter att genomföra registerbaserade randomiserade studier  

(R-RCT) för att påskynda återhämtningen inom klinisk cancerforskning efter pandemin. RCC i samverkan 

ska inom detta område samverka med relevanta aktörer för att påskynda återhämtningen och att data 

tillgängliggörs för aktörerna. I arbetet med att tillgänglighetsgöra data ska skyddet för den personliga integriteten 

upprätthållas.  

Ett arbete kring registerstudier är påbörjat inom AKI och förslaget från förra mötet var att 

fortsätta detta. 

Beslut: Arvid får i uppdrag att informera den befintliga arbetsgruppen under AKI om att 

uppdraget om R-RCT finns i överenskommelsen. Arvid och Maria återkopplar arbetet till RCC i 

samverkan.  

10. Uppdrag på cancerområdet i överenskommelsen för kvinnors hälsa 

Föredragande: Helena Brändström 

Sedan tidigare finns följande medel i överenskommelsen för kvinnors hälsa 2020–2022 som inte 

har omförhandlats i år: 

 SKR genom RCC samverkan: 5 mnkr till bäckenrehabilitering 

 SKR genom RCC i samverkan: 8 mnkr för samordning av screening. 
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Det förhandlas nu också om en tilläggsöverenskommelse för 2021–2022. Vi har en inledande 

diskussion om vad detta kan innebära. 

11. Livmoderhalscancerprevention 

Föredragande: Miriam Elfström och Torbjörn Eles  

Generiskt kallelsesystem – plan för fortsatt arbete och kostnader för årlig förvaltning 

Torbjörn redogör för status i arbetet: Referensgruppen har fått demonstrationer av det 

föreslagna kallelsesystemet och den ställer sig positiv. Vårdprogramgruppen för 

livmoderhalscancerprevention är också positiv. 

Torbjörn visar ett estimat på årskostnad för kallelsesystemet: Varje region tecknar avtal på fast 

supportkostnad, förslagsvis 225 000 kr per kallelsekansli (region). Summan bygger på en 

bedömning av hur mycket stöd kallelsekanslierna brukar behöva. Därutöver tillkommer 

1,9 mnkr för nyutveckling, drift och förvaltning av systemet som helhet. Avtal för detta tecknas 

av RCC Väst eller en annan nationell aktör och fördelas mellan regionerna utifrån 

befolkningsmängd. Torbjörn anger att ett nationellt samordningskansli skulle behövas, men att 

varje region behöver ha kvar sina kallelsekanslier.  

Att flytta Cytburken (beslut 2020-12-15) är ett första steg och kan påbörjas i april.  

Nästa steg är att förankra utvecklingen av kallelsesystemet och förvaltningskostnaden med 

HSD. Vi konstaterar att vi inför ”insäljningen” av systemet till regionerna skulle behöva 

information om vad befintliga kallelsesystem kostar, som jämförelse.  

Beslut: Hans får i uppdrag att tillsammans med Torbjörn Eles sammanställa ett PM till HSD-

nätverket för att förankra utvecklingen av ett generiskt kallelsesystem för 

livmoderhalscancerscreening med Cytburken som bas.   

Nya arbetssätt inom livmoderhalscancerscreening (HPV-självprovtagning) 

Miriam berättar om Socialstyrelsens kommande utvärdering av screeningprogrammet. Frågor 

som ingår i utvärderingen är självprovtagning som ordinarie del av programmet, primär HPV-

analys även för yngre kvinnor, förlängt screeningintervall för äldre kvinnor och utfasning av s.k. 

dubbelprov. 

Miriam berättar också om aktuella forskningsfrågor, främst gällande riskstratifiering, 

uppföljning efter cellförändringar och strategier för att nå långtidsuteblivare. 

Miriam för fram att ett hinder i införandet av självtester under pandemin är att ändringar i 

regionernas kallelsesystem går långsamt.  

Status för utrotningsprojektet 

Miriam berättar om status i projektet för utrotning av livmoderhalscancer. HPV-vaccinationen 

av pojkar påbörjades i höstas. Folkhälsomyndigheten följer täckningsgraden.  

Kvinnor som bedöms ha hög risk utifrån tidigare cellförändringar har erbjudits självtest. En ny 

omgång erbjudanden kommer att skickas ut under 2021.    



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-01-13–14 

 10(13) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Catch up-vaccination mot HPV för kvinnor 18–26 år beräknas kosta 25 mnkr per år under 6 år 

(totalt 150 mnkr) och saknar fortfarande finansiering. En idé är att vaccinationen skulle kunna 

erbjudas i samband med covid-19-vaccinationen för snabbt genomslag, men någon ansökan om 

detta är inte gjord. Det finns ingen brist på HPV-vaccin i Sverige.  

Cancerfonden driver en informationskampanj om projektet. Vårdprogramgruppen samarbetar 

med dem för att alla ska gå i takt.  

Beslut: Miriam får i uppdrag att formulera ett PM om att vaccinera mot HPV i samband med 

covid-19-vaccinationen. Utifrån detta kan vi undersöka vilka möjligheter som finns till 

finansiering. 

12. Kvalitetsregister och vårdprogram – förslag till väg framåt 

Föredragande: Björn Ohlsson 

I höstas (2020-11-12) fick en arbetsgrupp i uppgift att komma med ett underlag till en fortsatt 

diskussion om uppföljning av kvalitetsindikatorer i vårdprogram. Björn presenterar gruppens 

förslag.  

Arbetsgruppens förslag är att ge en extern konsult i uppgift att göra följande kartläggning: 

 Värdera överensstämmelsen mellan kvalitetsregister och vårdprogram (med 
utgångspunkten att det är vårdprogramgrupperna som anger vilka indikatorer som ska 
följas) 

 Identifiera vilka indikatorer som verkligen mäter kvalitet  

 Göra en översikt över vilken typ av kvalitetsparametrar som finns i olika internationella 
grupper, t.ex. europeiska guidelines 

 Ta fram förslag till ensning mellan registren avseende vilka indikatorer som ska ingå och 
hur de visas i en utdatalösning (Shiny) 

 Ta fram förslag på diagnosöverskridande variabler som bör användas av alla register 

 Ta fram förslag till process för vad som behöver övervägas när man tar fram nya 
kvalitetsindikatorer i registret som ska spegla vårdprogrammet.  

Arbetsgruppen föreslår också att RCC i samverkan ska skapa en referensgrupp för att stödja 

kartläggningen och fortsatt arbete. Förslag på deltagare är Arvid och Helena, representant från 

Socialstyrelsen m.fl. 

Vi är positiva till förslaget men konstaterar att det finns några frågor att diskutera vidare inför 

beslut: Ska konsulten titta på alla diagnoser eller ska vi välja ut några? Vad menar vi med att en 

indikator ”verkligen mäter kvalitet”? Hur ska vi använda resultatet av kartläggningen? 

Beslut: Arbetsgruppen (Björn, Johan, Ove, Arvid och Helena) får i uppdrag att undersöka vilka 

upphandlade konsulter som skulle kunna åta sig uppdraget att kartlägga överensstämmelsen 

mellan vårdprogram och kvalitetsregister, och återkomma med ett förslag på konsult, ev. 

reviderad uppdragsbeskrivning samt förslag på representanter till en referensgrupp.  
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13. Nationellt samordnade utbildningsinsatser 

Föredragande: Helena Brändström 

I årets överenskommelse står att ”RCC i samverkan ska stödja och initiera nationellt 

samordnade utbildningsinsatser efter behov, t.ex. endoskopiutbildning, cytostatikahantering och 

strålbehandling”.  

Vi går igenom status för planerade nationella utbildningar som ännu inte är klara (ansvarig 

person inom parentes): 

 Komplementär medicin (Lena): Utbildningen är klar inom kort.  

 Cytostatikahantering/handhavande av cancerläkemedel (Lena): Första steget är att 
tillsätta arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel. Onkologichefsrådet har 
ställt sig bakom den föreslagna uppdragsbeskrivningen. Vi fastställer den på ett möte 
inom kort. Alla får i uppdrag att skicka namn på regionala representanter till Lena.  

 Endoskopi (Hans, Björn): Hans och Björn kommer att ha fortsatta diskussioner med 
den nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening för att diskutera 
vilken organisation som kan stå för utbildning och ackreditering. De återkommer med 
förslag.  

 Palliativ vård (Anna-Lena): Arbete på gång, se anteckningar från 22 december.  

 Teledermatoskopi (Thomas): Utbildningen är klar inom kort.  

 Hudcancerprevention för BVC- och skolsköterskor (Lena): Arbete på gång, se 
anteckningar från 22 december. 

Vi diskuterar utbildning för strålbehandling och beslutar att återkomma till det under våren. 

Presentation och sökbarhet för utbildningar 

Webbutveckling av sidan som visar utbildningar på webben har blivit försenad p.g.a. 

webbredaktörens sjukskrivning men är nu på gång. 

Webbinarier liknande dem som vi har haft 2020 

Vi diskuterar om vi bör planera in fler webbinarier och i vilket syfte de ska användas. Några 

förslag: 

 Marknadsföra nya eller uppdaterade utbildningar eller kunskapsstöd. 

 Presentera resultat från enkäten till kontaktsjuksköterskor. 

 SVF-rapporten – hur har covid-19 påverkat? 

 Vilka digitala arbetssätt tar vi med oss från pandemin? 

 Protonterapiverksamheten på Skandionkliniken.  

Beslut: Bo och Lena får i uppdrag att göra en summering och första utvärdering av 2020 års 

webbinarier. Beredningsgruppen tar fram ett förslag till planering för våren.  
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14. Övriga frågor 

Vaccination mot covid-19 – prioritering av cancerpatienter och personal i cancervården  

Föredragande: Lena Sharp 

Lena lyfter frågan om hur cancerpatienter och -personal bör prioriteras i förhållande till andra 

grupper vid vaccination, och om RCC i samverkan bör upprätta en gemensam skrivelse eller 

liknande kring detta. RCC Stockholm Gotland har redan skickat en skrivelse till regionen.  

Vi är överens om att cancerpatienter bör vara en av de mest prioriterade grupperna och att 

vaccination av cancervårdspersonal skulle vara ett bra sätt att säkra cancervården och undvika 

ytterligare uppskjuten vård. Vi konstaterar dock att prioriteringarna skiljer sig mellan regionerna 

och att vi därför bör agera regionalt.  

Specialitetsföreningar – inbjudningslista  

Föredragande: Hans Hägglund 

Den 22 december fick Hans i uppdrag att föreslå vilka chefsnätverk och specialistföreningar 

som ska bjudas in till möten under året. Hans föreslår att grupperingarna bjuds in i följande 

ordning: kirurgi, patologi, SFAM, urologi, hematologi, sjuksköterskor i cancervård, bild -och 

funktionsmedicin, lungmedicin, gynekologi. Vi konstaterar att vi bör ta fram några 

standardfrågor som underlag till mötena. Föreslagen mötestid är ca en halvtimme. 

Beslut: Hans och Björn får i uppdrag att ta fram några frågor som underlag till mötena med 

chefs- och specialistnätverken. Hans får i uppdrag att bjuda in enligt den föreslagna listan. 

Hur stödjer vi läkemedelsområdet på bästa sätt och ska vi använda stimulansmedel eller 

inte?  

Föredragande: Hans Hägglund 

Den 9 februari kommer vi att diskutera uppdragen på läkemedelsområdet. En grundläggande 

fråga är om vi ska fortsätta att använda stimulansmedel. Alla bör fundera på frågan inför den  

9 februari. 

Behov av ATMP-arbetsgrupp  

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi tar upp diskussionen från den 22 december.  

Beslut: Johan får i uppdrag att undersöka om RCC Mellansverige kan vara stödjande för  

CAR-T-cellsbehandlingsgruppen. Vi avvaktar med frågan om att utvidga uppdraget till ATMP.  

Önskemål att RCC ekonomiskt ska stötta patientföreningsrepresentanters deltagande i olika 

medicinska möten  

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan berättar att han har fått frågor om att sponsra patientföreningar och 

patientföreningsrepresentanters deltagande i olika medicinska möten. Han efterlyser en 
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gemensam policy för detta. Vi konstaterar att det i policyn för patientmedverkan framgår att 

arvode bara betalas ut när företrädare gör saker på uppdrag av RCC och att samma princip bör 

gälla vid finansiering av deltagande i konferenser och liknande.   

Arvodering av patientföreträdare vid remissvar 

Föredragande: Hans Hägglund 

RCC Väst arvoderar företrädare för PNR för att svara på vårdprogramsremisser men övriga 

RCC gör det inte. Bör vi ha en gemensam policy? Vi konstaterar att vi i vårdprogramsarbetet 

bör satsa på att stärka patientföreträdare i arbetet med att ta fram vårdprogrammen men inte 

arvodera PNR för att lämna remissvar.   

Beslut: Vi beslutar att vi ska ha policyn att inte arvodera patient- och närståendeföreträdare för 

att skriva remissvar. Anna tar med frågan till RCC Väst. 

Ny ordförande i preventionsgruppen  

Föredragande: Lena Sharp 

Lena meddelar att Miriam Elfström vill kliva av uppdraget som ordförande i 

preventionsgruppen och att hon har föreslagit efterträdare. Anna får i uppdrag att undersöka 

om RCC Västs representant kan ta över.  

Frågor från läkemedelsindustrin – ska vi svara? 

Föredragande: Hans Hägglund 

Läkemedelsbolag skickar ibland frågor, enkäter och liknande. Bör vi ha en policy för hur vi 

svarar? Vi diskuterar frågan och konstaterar att vi inte har någon skyldighet att svara och att var 

och en kan besluta från fall till fall.  

15. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Följande medlemmar i nationella arbetsgrupper har bytts ut: 

 Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan: Astrid Isoz ersätter 
Christina Landegren (RCC Syd.) 

 Nationell arbetsgrupp PROM/PREM: Linn Rosell ersätter Astrid Isoz (RCC Syd). 

 Nationell arbetsgrupp för cancerrehabilitering: Hanna Rönnqvist ersätter Maria 
Hellbom (RCC Stockholm Gotland).  
 

 


