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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  

§ 5 Ebba Hallersjö Hult, Viktoria Asplund

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 30 mars fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Uppdragsbeskrivningar för regionala representanter 

Helena har fått frågor från vårdprogramhandläggarna på några RCC om vem som ansvarar för 

att skicka uppdragsbeskrivningar till de regionala representanterna i vårdprogramgrupperna.  

Det finns inget krav i styrdokumentet på att samla in underskrivna uppdragsbeskrivningar från 

regionala representanter men det är viktigt att alla som är utsedda känner till sina uppdrag och 

att det är tydligt vem som ska informera dem om det.    

Tillfälliga anpassningar av vårdprogram under covid-19-pandemin 

Vårdprogramgruppen för bröstcancer har frågat om de kan ta bort sitt dokument med tillfälliga 

anpassningar av vårdprogrammet under covid-19-pandemin, eftersom gruppen bedömer att 

anpassningarna inte behövs. Vi konstaterar att grupperna själva får avgöra detta men att en 

förutsättning är att vårdprogramgrupperna förankrar beslutet nationellt. När pandemin lättar 

kan vi fatta beslut om att ta bort alla anpassningar men det är för tidigt för det nu. 

Beslut: Vårdprogramgrupperna får själva besluta om att ta bort sina dokument med tillfälliga 

anpassningarna av vårdprogrammet under covid-19-pandemin.  
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3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena Ivö uppdaterar om pågående kommunikationsarbete.  

4. Covid-19 och cancerstatistik – kommande rapporter 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan summerar kommande rapporter om cancerdiagnostik: Den tredje rapporten som bygger 

på B-anmälningar kommer att bli klar under veckan. Det är den första rapporten som 

presenterar helårssiffror för 2020. I månadsskiftet maj/juni kommer en rapport som är 

kompletterad med manuellt rapporterad data. Även den täcker hela 2020 och kommer att vara 

uppdelad på diagnosnivå och regionnivå. Johan lyfter frågan om värdet av att ha två typer av 

rapporter och hur de bör förhålla sig till varandra. En tanke är att den rapport som inkluderar 

manuell rapportering kan vara mer av en ”slutrapport” där vi är mer säkra på data och gör fler 

analyser medan B-anmälningsrapporterna är mer snabba lägesrapporter.  

Johan meddelar att prostata- och bröstcancerregistren kommer att ta ut data för helåret 2020 

under april. Då kommer vi att kunna se mer detaljer om vilka patienter som ”saknas” och vi 

kommer också att kunna analysera om behandlingsstrategier har ändrats.  

Arbetsgruppen har skrivit etikansökan för att kunna analysera cancerdata ur operationsregistret 

SPOR. En rapport om det kommer tidigast under försommaren. 

Analysen av kliniska studier är på gång. Den kommer att bygga på enkätfrågor till ett antal 

sjukhus samt data från Cancerstudier i Sverige.  

Det har kommit förfrågningar från en journalist om att lämna ut data utöver den som 

presenteras i rapporterna. Johan har tagit hjälp av en jurist från VGR för att fastställa vad som 

kan och bör lämnas ut. AKI kommer att ta fram en gemensam process så att alla hanterar 

liknande förfrågningar på ett enhetligt sätt i framtiden.  

5. Uppföljning av workshop om precisionsmedicinuppdraget  

Föredragande: Ebba Hallersjö Hult och Viktoria Asplund 

Ebba och Viktoria sammanfattar gruppdiskussionerna i workshoppen om precisionsmedicin. 

Sammanställningen visar att kommentarerna rör sju områden inom bl.a. organisation och 

ledning, modeller för finansiering, samarbete, kunskapsdelning och kompetensutveckling.  

Ebba visar ett förslag till hur en rapport utifrån workshoppen skulle kunna struktureras och vad 

den skulle förutsätta för övrigt arbete. Srinivas och Hans tar diskussionen vidare.  
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6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

I den nationella arbetsgruppen för PROM/PREM är Marie Blom ny representant för RCC Väst 

(tidigare Marie Boëthius). 

I den nationella vårdprogramgruppen för KLL är följande representanter nya: 

 RCC Väst: Hallgerdur Kristjansdottir (tidigare P-O Andersson) 

 RCC Syd: Jenny Klintman (tidigare Daniel Roth) 

 Omvårdnadsrepresentanter: Kerstin Hamberg Levedahl (RCC Mellansverige),  
Seija Brundin (RCC Väst) 

 Patient- och närståenderepresentanter: Lise-Lott Eriksson (tidigare Annette 
Persson), Lennart Ivarsson 

 

 


