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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 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 4 AnnSofie Fyhr 

  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Ansökningsförfarande statsbidrag 

Ansökningarna om statsbidrag ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 8 februari. 

Statsbidraget omfattar 78 miljoner, 13 per RCC.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från 13–14 och 19 januari fastställs. 

2. Covid-19 och cancer 

Föredragande: Hans Hägglund 

Gemensam information om cancer och covid-19 

På tidigare möten har vi diskuterar hur viktigt det är att vi kommunicerar samma fakta och 

också förmedlar samma bild av hur cancervården påverkas av covid-19-pandemin. Hans och 

Lena Ivö föreslår att vi ska ta fram ett faktablad som förklarar de grundläggande begreppen och 

ger statistiska data om t.ex. SVF-data och screening. 

Beslut: Lena Ivö får i uppdrag att ta fram ett kort faktablad med gemensamma 

kommunikationspunkter om hur cancervården påverkas av covid-19-pandemin, att presentera 

på cancercentrum.se och använda i kontakt med media.  
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SVF-data  

Johan lyfter att vi bör hitta nya sätt att förklara väntetidsdata mer pedagogiskt och mer konkret. 

Han har fått data från David Norman som underlag för detta. Vi diskuterar några förslag som 

Johan kommer att gå vidare med. 

Nytt från regionerna 

Alla rapporterar förändringar i läget i regionerna. Screeningen är pausad i några regioner. Ralf 

berättar om preliminära data som visar att Region Stockholm har sett cirka 2 000 färre fall under 

2020 men att man inte ser någon effekt från andra vågen.  

3. Nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt, fastställande av 

uppdragsbeskrivning 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena visar ett förslag till uppdragsbeskrivning till arbetsgruppen för tidig upptäckt och vi 

diskuterar innehållet. I uppdraget ingår inte att ta fram kunskapsstöd utan att inventera 

pågående arbete samt samverka med relevanta aktörer. Utifrån inventeringen kan en utbildning 

eller någon typ av kunskaps- eller beslutsstöd bli aktuellt längre fram. Vi konstaterar att 

barncancerperspektivet bör ingå i gruppens arbete och att det bör förtydligas.   

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt fastställs, 

med tillägget att gruppen ska samverka med den nationella arbetsgruppen för barncancer. 

4. Nationella regimbiblioteket 

Föredragande: AnnSofie Fyhr och Maria Rejmyr Davis 

Maria och Ann-Sofie återkommer till de frågor som vi inte hann diskutera klart den  

22 december.  

Finansiering 2021 

I år löses finansieringen av regimbiblioteket genom att respektive RCC skjuter till medel.  

RCC Väst och RCC Stockholm Gotland har redan skjutit till sin respektive del.  

Beslut: RCC Syd inväntar beslut om samlad plan och kostnad för översättning (se nedan) innan 

fakturor skickas till övriga RCC för finansiering av regimbiblioteket.  

Översättning av patientinformation  

Det finns önskemål från regionerna om att översätta patientinformationen till engelska och ev. 

andra språk. Någon region har själva översatt texter men vi är överens om att vi bör hålla i 

översättningarna själva för att kunna kontrollera kvaliteten. Vi konstaterar att det vore bra att ha 

texterna på engelska och ev. även på andra språk men att det är en kostnadsfråga och också en 

prioriteringsfråga.  

Beslut: AnnSofie Fyhr får i uppdrag att gå vidare med frågan om översättning och återkomma 

med ett förslag inkl. kostnad. 
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Process för att inkludera regimer som inte finns i nationella vårdprogram  

AnnSofie och Kenneth Villman (NAC) har tagit fram ett förslag till process för att inkludera 

regimer som inte finns med i nationella vårdprogram. Vi konstaterar att RCC i samverkan bör 

fastställa processen och att vi beslutar om detta på ett kommande möte.  

Beslut: Hans och Arvid får i uppdrag att bereda frågan om process för att inkludera regimer 

som inte finns med i nationella vårdprogram, inför beslut i RCC i samverkan.  

Tydliggörande av vårdprogramgruppernas roll i arbetet med regimbiblioteket 

I de flesta vårdprogramgrupper finns en bra rutin för att samarbeta med regimbiblioteket men 

det behövs en rutin för hur regimbiblioteket ska agera när den av vårdprogramgruppen utsedda 

representanten inte gör det som efterfrågas. Den behövs också en beskrivning av rutinen för att 

nya personer ska kunna introduceras på ett bra sätt. 

Beslut: AnnSofie får i uppdrag att ta fram ett förslag på information till NVP-ordförande 

respektive utsedd representant i NVP-gruppen.  

Nationellt fackspråk 

AnnSofie lyfter frågan om hur det gemensamma fackspråket hanteras inom RCC för att 

samordna regimbiblioteket, nationella vårdprogram, kvalitetsregister m.m. I nuläget finns flera 

grupper som arbetar med detta på olika sätt men ingen bra samordning. Vårdprogramgrupperna 

får rekommendationer om val av termer men många grupper avviker från dem. Vi återkommer 

till detta på kommande möte. 

Samordning/integration med de diagnosspecifika patientöversikterna 

AnnSofie påminner om att regimbiblioteket och IPÖ bör samverka. 

Samverkan med regionernas nya vårdinformationssystem 

AnnSofie påtalar vikten av man från respektive RCC försöker driva frågan om direktöverföring 

av regimer från regimbiblioteket till vårdinformationssystem eftersom det har visat sig att det 

inte är givet att de nya vårdinformationssystemen är anpassade för att kunna ta emot 

information från regimbiblioteket som xml-filer. 

5. Övriga frågor 

Mål för tillgänglighet för cancerområdet i de regionala handlingsplanerna för 

Tillgänglighetsdelegationen 

Helena har haft kontakt med Gunilla Gunnarsson som berättat att det i Tillgänglighets-

delegationens arbete ingår att alla regioner ska lämna en handlingsplan där de ska ange mål för 

tillgänglighet. Helena föreslår att vi ska skicka en förfrågan till regionerna om att samordna 

arbetet med att formulera tillgänglighetsmål för cancervården. Gunilla har angett att hon kan 

skicka en förfrågan till regionernas kontaktpersoner och be om tillåtelse att skicka deras 

kontaktuppgifter till oss. 
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Beslut: Vi ber Gunilla Gunnarsson om kontaktpersoner till regionerna och skickar en förfrågan 

till dem om att få delta i arbetet med att definiera mål för tillgänglighet i cancervården.  

PDF-formulär för nominering till Årets kontaktsjuksköterska  

RCC Väst har gjort ett formulär för nominering till Årets kontaktsjuksköterska. Thomas ber 

Lena Ivö om hjälp med att ordna layouten.   

Medel för graviditet och cancer till RCC Väst 

Bordläggs till nästa möte. 


