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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-03-11 

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 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Bobby Tingstedt, Elisabet Löfdahl, 

Fredrik Wallin 

§ 3 Kenneth Villman 

§ 4 Bo Alm 

§ 5 Ellen Brynskog 

§ 6 Kathrin Wode 

§ 7 Torbjörn Eles 

§ 10 Sixten Borg

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Analysen av värdskap för NPO Cancer 

Hans berättar att styrgruppen har tagit del av rapporten och presenterat den för SKS. 

Arbetsgruppens uppdrag är avslutat. Rapporten ska fortfarande behandlas som arbetsmaterial.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 2 mars fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström, Bobby Tingstedt, Elisabet Löfdahl och Fredrik Wallin 

Årsrapport SVF  

På nästa möte fastställer vi årsrapporten om SVF. Då kommer Pia Jestin och berättar om de 

huvudsakliga resultaten. Helena uppmanar alla att planera för sjukvårdsregional kommunikation 
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i samband med publiceringen. Vi konstaterar att kommunikationen bör ha fokus på SVF som 

verktyg för styrning och inte bara på ledtiderna.  

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer 

Bobby Tingstedt, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om revideringen. Bobby anger att 

de flesta uppdateringar är förtydliganden och mindre ändringar, utan större påverkan på 

arbetssätt eller ekonomi.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer fastställs. 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård  

Elisabet Löfdahl, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om revideringen. 

Vårdprogrammet omfattar nu palliativ vård i hela processen, inte bara vård i livets slutskede. 

Vårdprogrammet gäller vuxna (ett separat vårdprogram för barn är snart klart för fastställande). 

Flera nya avsnitt finns, bl.a. om sköra, multisjuka äldre, och det finns ett organisatoriskt 

perspektiv med definition av vårdnivåer.  

Flera remissynpunkter gäller önskemål om att fler områden ska omfattas men även att texten 

ska kondenseras. De kommer att tas om hand vid nästa revidering.  

Elisabet påminner om att vårdprogrammet gäller palliativ vård generellt, inte bara vid cancer 

och att representanter för samtliga NPO därför var inbjudna till uppstarten av 

uppdateringsarbetet. Vid det mötet diskuterades vilket NPO som skulle vara stödjande för 

arbetet och alla var överens om att RCC skulle hålla samman arbetet. Flera representanter för 

andra NPO har deltagit som författare i arbetet. RCC i samverkan framhåller att vi gärna 

fortsätter att stötta arbetet med vårdprogrammet.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård fastställs. 

Implementering av vårdprogrammet för palliativ vård – tillsättande av arbetsgrupp 

Vårdprogramgruppen föreslår att vi ska ta fram ett gemensamt, nationellt informationsmaterial 

att använda som bas vid implementeringen av vårdprogrammet, och att ett webbinarium som 

lyfter fram valda delar av innehållet vore bra. Implementeringen kommer att kräva fler insatser 

än RCC:s ordinarie insatser eftersom målgruppen går utanför RCC:s vanliga målgrupper, t.ex. 

kommunal vård och omsorg.  

Vi har tidigare beslutat att vi ska tillsätta en arbetsgrupp för implementering av vårdprogrammet 

för palliativ vård, med initialt fokus på att ta fram en webbutbildning. Fredrik Wallin, 

processledare för palliativ vård vid RCC Norr, presenterar ett förslag till uppdragsbeskrivning 

och arbetsgrupp. Fredrik berättar att uppdraget är väl förankrat med de många aktörer som på 

ett eller annat sätt arbetar med palliativ vård.  

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen och tillsätter en nationell arbetsgrupp för 

implementering av vårdprogrammet för palliativ vård med följande medlemmar: Fredrik Wallin, 

RCC Norr (ordförande), Helena Adlitzer, RCC Stockholm Gotland, Carina Modéus, RCC Syd, 

Martina Kent, RCC Sydöst, Malin Hedlundh, RCC Mellansverige, Stina Nyblom, RCC Väst. 
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Beslut: RCC Norr får i uppdrag att ta fram ett förslag till informationsmaterial och 

webbinarium som stöd för implementeringen av vårdprogrammet för palliativ vård. 

Cancerteamet vid SKR kan stötta i alla praktiska frågor.  

3. Läkemedel 

Föredragande: Kenneth Villman, Arvid Widenlou Nordmark och Hans Hägglund 

Beredning av frågor till NT-rådet 

På mötet den 1 december berättade Kenneth Villman, ordförande i NAC, att en diskussion förs 

om att omfördela arbetet med att bereda beslut om läkemedelsrekommendationer mellan TLV, 

NT-rådet och NAC, med syftet att bibehålla tempot när allt fler läkemedel kommer in. 

Kenneth lyfter också att avtalen om pris omförhandlas halvårsvis vilket kan innebära att även 

rekommendationerna kan behöva ändras varje halvår, eftersom priset påverkar den 

hälsoekonomiska bedömningen. Vi kommenterar att det är viktigt att även räkna in kostnad för 

omvårdnad och annat när man jämför kostnader för läkemedel, t.ex. om ett läkemedel ges 

varannan vecka och ett annat ges var sjätte vecka.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom NAC:s ambition att förenkla processen för beredning av 

frågor till NT-rådet.  

Ökad följsamhet till läkemedelsregistreringen 

Vi återkommer till diskussionen om ökad följsamhet till registreringen av läkemedel i 

läkemedelsregistren. NAC:s ambition är att publicera en rapport för 2020 i maj. Därefter 

övergår man helt till helårsrapporter. Täckningen är fortfarande generellt dålig och framför allt 

ojämn. NAC planerar extra kommunikationsinsatser för att nå de diagnosområden som 

registrerar minst. Kenneth anger också att man inte planerar att lägga till fler variabler innan 

täckningsgraden är bättre.  

Vi diskuterar hur respektive RCC kan nå ut i sina regioner för att öka registreringen. Vi är 

överens om att målet är att olika typer av automatöverföring ska ersätta den manuella 

registreringen, t.ex. från CytoBase och Cytodos. Under införandet av detta vill vi fortsätta att ge 

ersättning till dem som registrerar, på liknande sätt som tidigare år. Vi diskuterar också att skapa 

ett ”pris” för den som ökat registreringen mest eller liknande. 

Beslut: Vi fortsätter att ge ersättning för inrapportering i Register för cancerläkemedel även 

under 2021, totalt 3 miljoner kronor. Vi fördelar inga särskilda medel från den nationella 

budgeten till regionala RCC för implementeringsarbete. Hans, Johan och Arvid får i uppdrag att 

tillsammans med NAC bereda ett förslag till modell för fördelning av medlen. 

4. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö och Bo Alm 

Bo deltar i sitt sista samverkansmöte och vi tackar honom för hans långa engagemang.  



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-03-11 

 4(8) 

 

 

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 

Lena informerar om att vi har skaffat ett bildhanteringsverktyg och att delar av webben kommer 

att översättas till engelska. De rapporter som vi har släppt har tagits emot väl och lett till bra 

diskussioner.  

Lena lyfter att det är flera arbetsgrupper som behöver kvalificerat kommunikationsstöd just nu, 

t.ex. inom tjock- och ändtarmscancerscreeningen och barncancersatsningen, och att det därför 

är viktigt att de regionala kommunikatörerna får tid att jobba med RCC:s kommunikation.  

5. Avstämning preventionsgruppen 

Föredragande: Lena Sharp och Ellen Brynskog 

Ellen Brynskog, ny ordförande i preventionsgruppen, berättar om planerade insatser under 

2021. Ellen framhäver att en stor del av preventionsgruppens arbete handlar om att samarbeta 

med andra grupper, både inom RCC och i andra organisationer i Sverige och Europa.  

Ellen berättar att preventionsgruppen deltar i arbetet med att ta fram ett vårdprogram och ett 

personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor i regi av NPO Levnadsvanor. 

Andra planerade aktiviteter är att översätta en utbildning om levnadsvanor framtagen av World 

Cancer Research Fund, ta fram en handlingsplan för ett rökfritt Sverige tillsammans med 

Cancerfonden, ta fram ett förslag till text om levnadsvanor till vårdprogrammen, göra eller 

översätta litteraturöversikter om levnadsvanor under cancerbehandling och utveckla 

cancerpreventionskalkylatorn för att den ska bli mer användbar.  

EU har som mål att 80 procent av befolkningen ska känna till den europeiska kodexen mot 

cancer. Vi konstaterar att det vore en framgång om 80 procent av all vårdpersonal kände till och 

accepterade den, och att det är en viktig del i RCC:s arbete. Där fyller litteraturöversikter en 

viktig funktion, speciellt kring socialt känsliga områden som rökning och alkohol. En översikt 

när det gäller rökning är under framtagande.  

Vi tackar för informationen. Ellen anger att hon kommer att komma tillbaka under året för att 

äska medel till vissa av de planerade aktiviteterna.  

6. Nationellt samordnade utbildningsinsatser   

Föredragande: Kathrin Wode, Lena Sharp, Björn Ohlsson och Ulrika Berg Roos 

KIM-utbildningen (Kathrin) 

Kathrin Wode berättar om utbildningen om komplementär och integrativ medicin som RCC 

Stockholm Gotland fick i uppdrag att ta fram i augusti. Utbildningens syfte är att främja 

kunskapsbaserad dialog med patienter om olika typer av KIM. Första utbildningstillfället startar 

i maj. Kursplatserna delas ut på ett sådant sätt att det skapas ett nätverk av utbildade personer 

med spridning över hela landet, som kan fungera som ambassadörer och kunskapsbas. Intresset 

för utbildningen har varit stort. 

Vi framför att vi är mycket imponerade av att gruppen så snabbt tagit fram en så omfattande 

utbildning.  
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Status handhavande av cancerläkemedel (Lena) 

Den nationella arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel kommer att ha sitt första 

möte i mars och presenterar ett förslag till ordförande efter det.  

Beslut: RCC Stockholm Gotland blir stödjande RCC för den nationella arbetsgruppen för 

handhavande av cancerläkemedel. 

Nationell arbetsgrupp för utbildning i strålbehandling för sjuksköterskor (Lena) 

Det har framkommit önskemål om att bilda en nationell arbetsgrupp med uppdrag att bevaka 

att det finns utbildning i strålbehandling för sjuksköterskor, som är stabil över tid och likvärdig 

över landet. Lena meddelar att det finns personer i flera regioner som är intresserade av att delta 

i gruppen. 

Beslut: Vi vill tillsätta en nationell arbetsgrupp för utbildning i strålbehandling för 

sjuksköterskor. Lena Sharp tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning. Vi beslutar om 

stödjande RCC när vi tillsätter gruppen. 

Nationell utbildning i registerstudier (Björn) 

Kliniska studier i Sverige och RCC Syd har tillsammans börjat skissa på en utbildning i 

registerforskning och Björn undrar om det finns intresse av att göra en sådan utbildning 

nationell. Vi konstaterar att det är ett bra initiativ och att det finns flera liknande initiativ som 

kanske skulle kunna samordnas. Björn återkopplar till arbetsgruppen att det finns ett nationellt 

intresse och att det också finns andra utbildningar.   

Sida för utbildningar på webben (Ulrika) 

Den nya sidan för att presentera utbildningar på webben är snart klar. På den kommer 

besökaren att kunna se alla utbildningar på samma sida och själv filtrera på tid, region och 

annat. Ulrika uppmanar alla att tänka nationellt i ett tidigt skede när en utbildning planeras och 

att göra framför allt digitala utbildningar nationella om det inte finns tydliga argument emot. 

7. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Plan för plattforms- och registerutveckling 2021 – prioritering av aktuella ärenden 

Torbjörn redovisar den plan för utveckling under 2021 som är framtagen i samråd med 

registren och produktägarna. Produktägarna har efterfrågat en tydligare systematik för att 

prioritera mellan olika aktiviteter och Torbjörn visar det förslag som jobbats fram av 

produktägarna och beretts i AKI.  

Beslut: Vi ställer oss bakom den prioriteringsordning för registerutveckling som Torbjörn Eles 

presenterat. 

Remiss om förordning om statsbidrag till RC och RCC  

Arvid presenterar ett förslag till remissvar. Vi beslutar om det på nästa möte. 
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Representation i nationella samverkansgruppen nationella kvalitetsregister 

Arvid informerar om att två av tre representanter för regionerna/ 

registercentrumorganisationerna kommer att bytas ut under året men att han kommer att 

fortsätta som representant för RCC i samverkan.  

Information från möte med Ineras programråd angående "Informationsförsörjning INCA" (IPÖ, 

cancerregister, kvalitetsregister) 

Inera har presenterat en tjänst för att informationsförsörja INCA genom nationella 

tjänstekontrakt. Tjänsten är utvecklad under 2019–2020. Nästa steg är att Inera verkställer 

tjänsten förutsatt att minst 60 procent av regionerna ställer sig bakom den och förbinder sig att 

använda den. Arvid förbereder ett informationsmaterial till RCC-cheferna som underlag för 

beredningen av ärendet regionalt, inför regionernas beslut om att ställa sig bakom eller inte. 

8. Rapport från möte med arbetsgruppen för strålbehandlingssatsning 

för framtiden 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Arbetsgruppen för att stärka strålbehandlingen har haft tre möten. Johan rapporterar att det 

finns en lista med förslag på åtgärder, bland annat att återuppväcka strålbehandlingssektionen 

inom SOF. En enkät för att kartlägga kompetensförsörjning har gjorts och kommer att leda till 

förslag inom det området. Gruppen har haft kommunikation med Cancerfonden som kommer 

att utlysa särskilda medel för forskning om strålbehandling.  

Gruppen har aviserat att de vill komma med förslag till åtgärder till nästa års 

canceröverenskommelse och har dialog med Helena och Hans om det.  

9. Inför möte med onkologicheferna  

Föredragande: Hans Hägglund 

Onkologicheferna har bjudit in till möte och vill bland annat diskutera IPÖ och Min vårdplan. 

Johan och Hans representerar RCC i samverkan på mötet. 

10. Teledermatoskopi-inventering 

Föredragande: Sixten Borg 

Sixten Borg redovisar inventeringen av teledermatoskopi i Sverige. Syftet med inventeringen var 

att bilda underlag till beslut om hur vi bör stödja införandet och om vi bör göra en 

hälsoekonomisk bedömning av införandet i några regioner.  

Inventeringen har skett med en enkät, och Sixten berättar att svarsfrekvensen var 100 procent. 

Svaren visar att de flesta regioner har fattat beslut om att införa teledermatoskopi och att cirka 

hälften har infört det på ett eller annat sätt. Det finns variation i genomslag inom regionerna. 

Sixten lyfter att flera regioner har pilotstudier på gång och att vi bör bevaka resultatet av dem. 
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Vi diskuterar nästa steg och konstaterar att en hälsoekonomisk bedömning inte är motiverad 

just nu utan att de pengarna kan göra bättre nytta inom t.ex. utbildning. 

Utbildningen i teledermatoskopi för primärvården är klar och Johan Dahlén Gyllencreutz, som 

tagit fram den, har föreslagit att vi även ska ta fram en utbildning för hudläkare. Helena 

återkommer till honom och ber om ett konkret förslag. 

Beslut: Vi beslutar att inte göra någon hälsoekonomisk bedömning av teledermatoskopi utan i 

stället lägga de pengarna på utbildning för hudläkare. 

11. Övriga frågor 

Datum för höstens möten 

Följande datum bestäms för höstens möten: 25–26 augusti, 15 september,  

5 oktober, 27 oktober, 18 november, 7–8 december , 21 december.  

Mötet i maj flyttas från 18 till 19 maj. 

Jävsdeklarationer och årsrapporter för nationella arbetsgrupper  

Helena påminner om att alla har i uppdrag att samla in jävsdeklarationer och årsrapport för sina 

nationella arbetsgrupper. Vi konstaterar att det är mycket som ska göras i februari/mars och att 

det inför kommande år vore bättre att samla in detta i november/december.  

Årsrapporten ÖK 2020  

Årsrapporten till departementet är i princip klar och Helena skickar ut den till alla för 

kommentarer i morgon.  

Stödjande RCC för CAR-T-cellsbehandlingsgruppen 

Beslut: RCC Mellansverige blir stödjande RCC för CAR-T-cellsbehandlingsgruppen.  

Brev om erbjudande för anslutning till mammografiregistret  

Lena Ivö har skrivit ett förslag till erbjudandebrev för anslutning till mammografiregistret, som 

alla kan använda regionalt. Arvid kommer att göra ett tillägg inför beslut på nästa möte. I brevet 

ska framgå att RCC tar kostnaden för Sectras konsulttimmar och för anslutningsavgiften till 

tjänsteplattformen. Det ska också framgå att vi även stöttar de regioner som har andra system 

än Sectra.  

RCC-dagarna 2022  

Beslut: Vi följer den rullande planeringen för RCC-dagarna vilket innebär att  

RCC Norr arrangerar år 2022. 
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Remissvar från RCC i samverkan om förlängning av Socialstyrelsens tillfälliga föreskrift om 

självprovtagning HPV  

Socialstyrelsen har gjort ett förslag till att förlänga den tillfälliga föreskriften om 

självprovtagning för HPV. RCC i samverkan har fått förslaget på remiss, liksom 

vårdprogramgruppen och SKR. 

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom förslaget att förlänga den tillfälliga föreskriften om 

självprovtagning för HPV. Helena får i uppdrag att skicka in svaret från RCC i samverkan.   

Nivåstrukturering pankreas/lever  

Ralf meddelar att han och Stefan Rydén föreslår att remissynpunkterna om nationell 

nivåstrukturering för bukspottkörtel- resp. levercancerkirurgi ska skickas till de nationella 

enheterna för kommentarer innan remissvaren sammanställs. Ralf anger att det inte är bråttom 

att sammanställa synpunkterna utan det är bättre att alla frågor blir ordentligt utredda. Vi har 

inga invändningar mot detta. 

Fakturering för regimbiblioteket 

I januari beslutade vi att RCC Syd skulle invänta beslut om samlad plan och kostnad för 

översättning innan fakturor skickades till övriga RCC för finansiering av regimbiblioteket. Vi 

har därefter kommit fram till att översättningsarbete bör planeras och genomföras övergripande 

inom ramen för arbetet med Min vårdplan, d.v.s. inte begränsas till patientinformationerna i 

regimbiblioteket. Maria frågar om det därför är ok att RCC Syd skickar faktura för utveckling 

och förvaltning av regimbiblioteket.  

Beslut: RCC Syd fakturerar övriga RCC för arbetet med regimbiblioteket.  

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


