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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-03-23 

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 Karin Vriste, Lina Sarv, Maria Sörby 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans rapporterar från mötet med onkologicheferna. Cheferna ställde frågor kring IPÖ som 

Arvid har sammanställt ett skriftligt svar på. De bad också om förtydliganden kring Min 

vårdplan som Lina och Karin ska hjälpa till att svara på. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 11 och 16 mars fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av SVF och NVP för Cancer utan känd primärtumör, CUP 

Helena föredrar ändringarna i vårdförloppet och vårdprogrammet för CUP. Dokumenten har 

inte varit på remissrunda.  

I SVF finns ett förtydligande av hur SVF ska avslutas om patienten får en organspecifik 

diagnos. Syftet är att kunna följa upp ledtiden för dessa patienter.  

I vårdprogrammet finns två nya bilagor: ett nytt Kvast-dokument som ersätter de två tidigare 

bilagorna för histopatologisk resp. patologisk analys samt en ny patientinformation.  

Beslut: Det standardiserade vårdförloppet och det nationella vårdprogrammet för Cancer utan 

känd primärtumör, CUP, fastställs.  
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SVF årsrapport kommunikation 

Planen är att årsrapporten ska publiceras på torsdag. Helena meddelar att regionala SVF-data 

som motsvarar siffrorna i årsrapporten kommer att skickas ut efter mötet, så att alla kan 

förbereda regional kommunikation. Lena kommer att publicera ett nationellt pressmeddelande.  

Vi har fått veta att Socialstyrelsen också kommer att publicera en rapport om cancervården på 

torsdag. Helena och Lena har bett om en avstämning med dem för att kontrollera om vi bör 

samordna vår kommunikation.  

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Kommunikation om tjock- och ändtarmscancerscreening 

Lena flaggar för att vi behöver diskutera kommunikationen kring tjock- och 

ändtarmscancerscreeningen ytterligare på ett kommande möte. En utmaning är att producera 

och publicera informationsmaterial till patienter, t.ex. filmer. En annan utmaning är att förankra 

själva införandeprocessen där några regioner oundvikligen kommer att behöva ansluta sist.  

Vi kommenterar att vi bör undersöka ytterligare en gång om det med hjälp av mer medel skulle 

gå att snabba på införandeprocessen. Lena och Arvid håller i den frågan.  

4. Samordnad kommunikation mellan Min vårdplan och IPÖ – rapport  

Föredragande: Karin Vriste, Lina Sarv och Maria Sörby 

Lina Sarv visar resultatet av uppdraget att skapa gemensam kommunikation om Min vårdplan 

och den individuella patientöversikten (IPÖ). Arbetsgruppen har tagit fram 

informationsmaterial: filmer, powerpointpresentationer, informationsblad och frågor och svar. 

De kommer att justera hur IPÖ och Min vårdplan beskrivs på webben, och de planerar ett 

webbinarium. Målgruppen för kommunikationen är i första hand verksamheter som överväger 

eller planerar för ett införande. Huvudbudskapet är att IPÖ och Min vårdplan är kunskapsstöd 

och att de hänger ihop både med varandra och med RCC:s övriga kunskapsstöd. Arbetsgruppen 

ber om kommentarer på materialet inom två veckor, inför publicering.  

Gruppen framhåller att en kvarstående fråga som måste lösas före webbinariet är hur RCC:s 

arbete med PROM ska knytas till IPÖ och Min vårdplan. I nuläget är inte PROM-enkäterna 

synkade mellan IPÖ och Min vårdplan. Vi konstaterar att frågan är på bordet och att det inte 

finns något motstånd mot bättre samordning men att vi inte har kommit tillräckligt långt i 

nuläget.  

Vi är överens om att inte stressa fram webbinariet utan avvakta att vi har svar på några centrala 

frågor: den långsiktiga förvaltningen av verktygen, de juridiska spörsmål om IPÖ som kommit 

upp samt hur vi ska jobba med PROM-frågan.  
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Nationella arbetsgruppen för PROM och PREM (NAPM-gruppen) kommer till RCC i 

samverkan den 13 april. Arvid anger att de har startat ett arbete med prostatacancer men att 

gruppen kommer att behöva förstärkas för att kunna arbeta med flera diagnoser parallellt.  

5. Övriga frågor 

Information: Inera-projekt vidareutvecklar Utbudstjänsten. Första linjens digitala vård (FLDV). 

Stöd för att både invånare och vårdpersonal ska kunna få en detaljerad bild av hela vårdutbudet 

i olika digitala tjänster (Helena, Ralf). Dela vårdutbud mellan vårdgivare på ett strukturerat sätt. 

Vill vi ingå i ett intressentanalys? Remissportalen skulle kunna kopplas till detta.  

Beslut: Ralf blir representant för hela RCC i Ineras intressentbedömning.  

RCC-möten i höst – behöver våra spelregler revideras? 

Datum för höstens möten beslutades på mötet den 11 mars. Mötesintervallen följer de 

beslutade spelreglerna men frågan har kommit upp om de borde justeras. Hans ber alla att 

fundera över detta inför beslut på ett kommande möte. 

 

 


