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1. Inledning  

Föredragande: Hans Hägglund 

Analysen av värdskap för NPO Cancer 

Arbetsgruppen har haft sitt sista möte. Hans meddelar att det s.k. scenario 2A har formulerats 

om igen inför sista mötet. Tidigare formuleringar om vårdprogram och SVF har tagits bort men 

arbetsgruppen har inte hunnit justera risk- och konsekvensanalysen utifrån förändringen. SKS 

kommer att fatta beslut någon gång i mars men vi har inte fått veta exakt datum.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 9 februari fastställs på nästa möte. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Thomas Relander 

Fastställande av vårdprogram för T-cellslymfom 

Thomas Relander, ordförande i nationella vårdprogramgruppen för T-cellslymfom, berättar om 

uppdateringen.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för T-cellslymfom fastställs. 

Fastställande av uppdaterad jävspolicy 

Den uppdaterade jävspolicyn har diskuterats i flera vårdprogramgrupper, främst när det gäller 

medförfattares roll, och det har kommit önskemål om förtydliganden. En svårighet är att det i 

mindre diagnoser är svårt att hitta experter som inte också deltar i läkemedelsföretagens arbete. 
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Vi diskuterar detta och beslutar att policyn bör vara tydlig, men att vi utifrån denna kan ha 

diskussioner med enskilda grupper om att göra avsteg från policyn. Arvid föreslår en justering 

som Helena får i uppdrag att lägga in inför publicering.  

Beslut: Den uppdaterade jävspolicyn fastställs. 

3.  IMI2 – ansökan om EU-medel 

Föredragande: Arvid, Tobias Sjöblom och Maria Sörby 

Den 15 september 2020 beslutade vi att ställa oss bakom en ansökan om EU-medel för 

”optimal behandling för patienter med solida tumörer med hjälp av AI”. Den första delen av 

ansökan är nu beviljad. Arvid föreslår att vi ska gå vidare med nästa fas i ansökan, med  

RCC Väst och RCC Mellansverige som parter i ansökan. Om ansökan beviljas skulle det 

innebära ca 5–8 mnkr fördelat över fem år.  

För att ge mer bakgrund till projektet deltar Tobias Sjöblom från Uppsala universitet som har 

stöttat i ansökningsarbetet.   

Tanken bakom vår ansökan är att möjliggöra ett beslutsstöd i IPÖ genom att koppla patientdata 

till relevanta rekommendationer ur vårdprogrammen. Grunden för detta arbete är att mappa 

rekommendationerna i vårdprogrammen mot variabler som finns i IPÖ, t.ex. ålder, 

tumörstadium och labbvärden. Syftet med arbetet är inte att utveckla ny mjukvara. Värdet är i 

stället att strukturera rekommendationerna i vårdprogrammen så att de blir användbara som 

beslutsstöd. Det innebär att samarbetet med klinikergrupperingar och med representanter från 

NVP, NKR och IPÖ är centralt. Det innebär också att resultatet inte bara är användbart i IPÖ 

utan även i andra tekniska lösningar. Tobias lyfter dock fram att IPÖ innehåller strukturerad 

patientdata och att detta är unikt i projektet. Övriga länder som deltar kommer att behöva jobba 

med journalsystem som inte på samma sätt är strukturerade.  

RCC Väst och RCC Mellansverige är stödjande för IPÖ resp. vårdprogramarbetet och bör 

därför vara parter i ansökan. Thomas lyfter att frågan om vem som är medelsmottagare bör 

redas ut i ett tidigt skede.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom fortsatt arbete med ansökan till andra fasen av IMI2 och 

förordar att RCC Väst och RCC Mellansverige är parter i ansökan. Arvid Widenlou Nordmark, 

Tobias Sjöblom och Maria Sörby får i uppdrag att författa ansökan. 

4. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena redogör för aktuella kommunikationsfrågor.  

Lena har inte fått kommentarer på faktabladet. Om det inte kommer in kommentarer under 

veckan använder vi den version som Lena har skickat ut. Från och med nästa tisdag uppdaterar 

vi faktabladet i samband med varje tisdagsmöte.  


