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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-04-13 

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 Erika Anthoney-Oscarson, Karin Dunér 

Lindqvist 

§ 3 Miriam Elfström, Christina Lindström, 

Ola Bratt 

§ 4 Ola Bratt 

§ 5 Camilla Agdler  

§ 6 Katja Vuollet Carlsson 

§ 7 Maria Forsgren, Anna Stecksén 

§ 8 Heléne Öberg 

§ 9 Ulrika Landin, AnnSofie Fyhr 

§ 11 Lena Hellberg, Karin Melén 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans kommenterar att cancerpatienters plats i vaccinationsprioriteringen (prio 3) har diskuterats 

i media den senaste veckan samt att flera studier nu visar att cancerpatienter löper större risk att 

dö i covid-19. Vi är överens om att prioriteringen av vaccinationen i första hand är en fråga för 

linjen men att man i efterhand kan diskutera om vi borde ha tagit en mer aktiv roll för att driva 

frågan om att prioritera cancerpatienter högre. Hans fortsätter att bevaka frågan.   

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 6 april fastställs. 
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2. Nivåstrukturering – rapport från Socialstyrelsen 

Föredragande: Erika Anthoney-Oscarson och Karin Dunér Lindqvist, Socialstyrelsen 

Erika och Karin från Enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen berättar om arbetet 

med den så kallade bruttolistan med områden som kan vara aktuella för nivåstrukturering. 

Socialstyrelsen har kategoriserat de olika områden som föreslagits för nivåstrukturering. Nästa 

steg är att låta expertgrupper utvärdera kategoriseringen, kartlägga beroenden och samband 

mellan olika områden samt bedöma patientnyttan. Socialstyrelsen vill ge RCC i samverkan  

(i egenskap av NPO cancer) uppdraget att utgöra en sådan expertgrupp. Målet är att 

Socialstyrelsen i juni ska börja välja ut områden att genomlysa för nivåstrukturering. I augusti 

nominerar man sakkunniga till sakkunniggrupper.  

Erika berättar att Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp de nivåstrukturerade enheterna 

årligen. Nämnden för nationell högspecialiserad vård är den instans som ger (och eventuellt 

återkallar) tillstånd. 

Vi är överens om att Ralf Segersvärd och Stefan Rydén bör hålla i arbetet med analysen, och 

meddelar att Socialstyrelsen kan kommunicera direkt med dem i fortsättningen. Johan föreslår 

att vi diskuterar möjligheten att ansluta en onkolog till arbetsgruppen. Ralf och Stefan får i 

uppdrag att återkomma med förslag till planering. 

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Miriam Elfström, Christina Lindström och Ola Bratt 

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention  

Miriam Elfström, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om uppdateringen. Det har 

tillkommit ett nytt kapitel om självprovtagning för HPV, som ger rekommendationer om hur 

man bör arbeta för att följa Socialstyrelsens tillfälliga föreskrift. En större uppdatering tas fram i 

samverkan med Socialstyrelsen och kommer att gå på remiss i november. Då kommer mer 

information att läggas till för att anknyta till utrotningsprojektet. 

Miriam berättar också att hon, Hans Hägglund m.fl. haft möte med den politiska ledningen på 

SKR för att diskutera eventuella steg framåt i utrotningsprojektet. Vid det mötet fick RCC i 

uppdrag att ta fram ett PM för att samla regionerna i frågan.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention fastställs. 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård för barn  

Christina Lindström, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om arbetet med att ta fram 

vårdprogrammet. Hon lyfter att vårdprogrammet berör organisatoriska aspekter och bland 

annat föreslår att regionerna ska etablera samarbete mellan vuxenhemsjukvården och 

barnkliniken. Båda remissrundorna gav många kommentarer som resulterade i stora ändringar. 

En återkommande kritik har varit att evidensen på området är svag, vilket Christina håller med 

om och många rekommendationer bygger därför på beprövad erfarenhet. Det har också 

framförts att texten har ett Stockholmsperspektiv. Christina anger att gruppen består av 
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representanter från alla sjukvårdsregioner och att hela gruppen står bakom vårdprogrammet 

oaktat att många experter jobbar i Stockholm.  

Barnen ska registreras i palliativregistret men just nu är täckningsgraden låg. Ett mål med 

vårdprogrammet är öka täckningsgraden. Christina berättar att det pågår ett samarbete med 

registret med målet att skapa en barnmodul.    

RCC Syd tar fram filmer som hjälper till i kommunikationen. RCC Stockholm Gotland ansvarar 

för övrig kommunikation. Vårdprogrammet kommer att kommuniceras på en nationell 

konferens i september.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn fastställs men ska 

språkgranskas inför publicering.  

Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för prostata 

Ola Bratt, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om uppdateringen av det nationella 

vårdprogrammet för prostatacancer. Uppdateringen innebär bland annat en förnyad 

riskgruppsindelning, ett nytt avsnitt om oligometastaserad prostatacancer, nya skrivningar om 

onkogenetisk utredning samt nya läkemedel. 

Vid förra revideringen infördes MRT före biopsi som standard vilket beräknades minska 

överdiagnostiken med ca 1 000 män per år. Förändringen har mottagits väl men genomslaget av 

förändringen är svår att tolka på grund av att covid-19-pandemin har minskat antalet fall.   

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer fastställs.  

4. Förslag om nationellt startstöd för OPT vid RCC Väst 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson och Ola Bratt 

Thomas och Ola lyfter frågan att skapa ett nationellt stödteam för OPT vid RCC Väst. 

Argumenten för detta är att RCC Väst får många frågor från de regioner som är på gång att 

starta OPT och att det skulle behövas en organisation för att ta hand om dessa. Ola lyfter också 

att IT-kompetensen för kallelsesystemet i INCA finns i Väst, liksom att kvalitetsregistret för 

OPT kommer att läggas på RCC Väst. De föreslagna uppgifterna för teamet utöver att svara på 

frågor är att ta fram en startstödsmanual, hålla webbinarier samt administrera en 

funktionsbrevlåda. Det finns ingen budget för förslaget ännu.  

Just nu är RCC Mellansverige stödjande för OPT-gruppen. Vi konstaterar att OPT-uppdraget 

bör hållas ihop och att uppdraget att vara stödjande för OPT-gruppen bör flyttas till RCC Väst 

om vi går vidare med förslaget.  

Beslut: RCC Väst får i uppdrag att ta fram ett förslag till ny uppdragsbeskrivning för OPT-

gruppen inkl. uppgifterna för det stödjande RCC, samt förslag till budget. Vi fattar beslut om 

utökad uppdragsbeskrivning och eventuell flytt vid ett kommande möte.  
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5. Kommunikation 

Föredragande: Camilla Agdler och Lena Ivö 

Besöksstatistik på cancercentrum.se 

Camilla Agdler, nationell webbredaktör, visar aktuell besöksstatistik från cancercentrum.se samt 

berättar om hur kommunikatörerna jobbar med webbstatistik. Hon lyfter bland annat att vi har 

ca 6 000 besökare och 20 000 sidvisningar om dagen under vardagar. Cirka 30 procent av 

besöken går till vårdprogram i Kunskapsbanken.  

Utökad kommunikation tjock- och ändtarmsscreening 

Lena berättar om arbetet med kommunikation kring screeningen för tjock- och ändtarmscancer. 

Den nationella arbetsgruppen för kommunikation kring screeningen har tagit fram information, 

kommunikationsstöd, startmanual, checklistor samt några filmer. Nästa fas är att ta fram 

material för att tydliggöra införandeprocessen för fler målgrupper, inkl. systemet för turordning 

för införande. Även webbinarier för anslutande regioner är på gång. Det finns önskemål om en 

informations- och påverkanskampanj riktad mot allmänheten men vi avvaktar med det tills 

införandet kommit längre. 

6. Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor – avstämning 

Föredragande: Katja Vuollet Carlsson 

Katja, ordförande i arbetsgruppen, berättar om gruppens arbete under 2020 samt förslag till 

uppdrag och handlingsplan för 2021–2022. Katja anger att arbetet med Min vårdplan har tagit 

en stor del av tiden men att man nu vill lägga större fokus på att följa upp och stödja 

kontaktsjuksköterskefunktionen. Många insatser i handlingsplanen förutsätter samverkan med 

framför allt grupperna för cancerrehabilitering, prevention och barncancer. En workshop är 

inplanerad för att diskutera detta.  

Srinivas lyfter frågan om arbetsgruppen behöver finnas kvar i sin nuvarande form, utifrån att en 

stor del av handlingsplanen rör cancerrehabilitering som redan har en egen grupp. Vi diskuterar 

detta och landar i att gruppen bör finnas kvar men att samverkan med andra arbetsgrupper är 

viktig. 

Beslut: Uppdragsbeskrivning, handlingsplan och årsrapport för den nationella arbetsgruppen 

för kontaktsjuksköterskor fastställs.  

7. Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått (NAPM) – 

avstämning 

Föredragande: Maria Forsgren och Anna Stecksén 

Maria, ordförande i arbetsgruppen, berättar om gruppens arbete under 2020. En av uppgifterna 

är att synkronisera de olika arbeten med PROM som pågår inom RCC med målet att det inom 

varje diagnos ska finnas överenskomna formulär och tidpunkter för mätning. Maria anger att 
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man skulle kunna öka takten i det arbetet genom att utse en projektledare på cirka halvtid, men 

också genom att ge utvecklingsteamen i uppdrag att prioritera PROM-frågorna mer.  

Maria lyfter att rekommendationerna om vika formulär som ska användas bör samlas 

någonstans och att den bästa platsen vore att lägga dem i vårdprogrammen. Vi diskuterar hur 

detta skulle kunna realiseras, vem som bör ta fram beslutsförslag och vem som bör besluta. 

Anna belyser också att PROM används både som kvalitetsuppföljning och i patientmötet, och 

att båda aspekterna bör finnas med i diskussionen. 

Arbetsgruppen får i uppdrag att komplettera uppdragsbeskrivningen med ett tydliggörande av 

hur uppdraget att synkronisera pågående PROM-arbeten ska utföras. Vi beslutar om detta och 

om eventuell projektledare på ett kommande möte. 

8. Nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering – diskussion om 

implementering av vårdprogrammet 

Föredragande: Heléne Öberg 

Heléne Öberg, ordförande i arbetsgruppen, sammanfattar arbetsgruppens uppdrag. En del i 

uppdraget är att inventera befintliga utbildningar i cancerrehabilitering, och Heléne visar ett 

första resultat av inventeringen inkl. vilka behov som framkommit. Ett återkommande 

önskemål är utbildning i att identifiera rehabiliteringsbehov/använda hälsoskattningen samt 

kortare föreläsningar om biverkningar och liknande. Gruppen har också i uppdrag att inventera 

sjukvårdsregionala rehabiliterings-MDK. Genomförd kartläggning visar att samtliga 

sjukvårdsregioner har rehab-MDK för bäckencancer. En generell rehab-MDK har endast 

identifierats vid Skaraborgs Sjukhus. Man har också inventerat användningen av checklistan för 

cancerrehabilitering och funnit att den hittills används i två regioner.    

Under 2021 vill gruppen ta fram en webbutbildning i moduler, liknande 

teledermatoskopiutbildningen. Man vill också samla befintliga filmer, inspelade föreläsningar 

m.m. till en utbildningsbank på webben samt vid behov komplettera med nytt material. Man vill 

också lyfta goda exempel på MDK och checklistan.  

Heléne lyfter frågan om att ta fram en allmän utbildningsfilm riktad till patienter. Vi konstaterar 

att vi inte kan säga ja till en sådan men att Lena Ivö driver frågan om hur RCC ska kunna 

kommunicera med patienter och allmänhet på ett bra sätt.   

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom cancerrehabiliteringsgruppens föreslagna plan för 

2021 inkl. att ta fram och tillgängliggöra utbildningar samt kommunicera kring vårdprogrammet.  

9. Regimbiblioteket – presentation av ny samordnare 

Föredragande: Ulrika Landin och AnnSofie Fyhr 

Ulrika Landin presenterar sig. Ulrika är anställd på RCC Syd sedan 1 april och ska efterträda 

AnnSofie Fyhr som nationell samordnare av regimbiblioteket.  

Vi tackar AnnSofie för hennes långvariga arbete med regimbiblioteket. 
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10. Erfarenheter från ackrediteringsprocessen i Skåne 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis 

Maria och Björn berättar om erfarenheterna från att delta i Skånes universitetssjukhus 

ackrediteringsprocess för att bli ett Comprehensive Cancer Center, CCC. De för fram att RCC 

kan underlätta arbetet för kommande sjukhus genom att ta fram en liten manual för datauttag 

och liknande samt ett generiskt informationsmaterial på engelska om svensk hälso- och sjukvård 

samt RCC:s roll. De föreslår att vi bildar en arbetsgrupp för detta. Maria och Björn samlar redan 

nu ihop det material som andra har nytta av och delar med sig av det.  

Beslut: Björn, Maria, Hans, Thomas och Anna får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur 

RCC:s arbete med stöd till CCC-ackreditering ska drivas. Hans kallar till ett första möte. 

11. Avstämning med Socialstyrelsen om deras uppdrag att följa upp 

cancervården 

Föredragande: Lena Hellberg och Karin Melén, Socialstyrelsen 

Lena, enhetschef på analysavdelningen, och Karin, projektledare, presenterar Socialstyrelsens 

uppdrag att följa upp cancervården. De visar också en första kartläggning av vilka pågående 

uppdrag som finns inom Socialstyrelsen på cancerområdet. Ett möte mellan Socialstyrelsen och 

Hans och Helena är inbokat för att inventera vilka uppdrag RCC har. Vi ger spontana inspel, 

och Karin efterfrågar även fortsatta inspel från RCC.  

Socialstyrelsen tar på sig att kalla till en gemensam workshop för att planera arbetet framåt.  

12. Workshop om nya arbetssätt och AI – förslag från arbetsgruppen 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans visar ett förslag till agenda för workshop om AI och nya arbetssätt, den 5 maj. Vi 

diskuterar agendan och konstaterar att det är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan 

workshoppen och vårt uppdrag i överenskommelsen för kvinnors hälsa om pilotprojekt med AI 

och nya arbetssätt inom mammografi samt livmoderhalscancerscreening. Hans och Johan får i 

uppdrag att tydliggöra detta samt att skicka ut inbjudan. På ett kommande möte inför 

workshoppen diskuterar vi hur vi ska ta nästa steg i uppdraget. Som underlag för detta får Hans 

och Johan i uppdrag att kontakta NAG för mammografi- och cervixcancerscreening för att 

identifiera projekt som kan bli aktuella för finansiering via medel knutna till överenskommelsen. 

13. Nyckel för fördelning av ersättning för registrering i 

läkemedelsregister 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid visar ett förslag till fördelningsnyckel för ersättning för registrering i läkemedelsregister. 

Förslaget innebär att en del av medlen (2,4 miljoner kronor) fördelas utifrån antal 
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inrapporterade patienter, som tidigare år, medan en del av medlen (600 000 kr) fördelas till de 

tre regioner som gör de största förbättringarna jämfört med föregående år. 

Beslut: Vi fastställer den föreslagna fördelningsnyckeln för registrering i läkemedelsregister.   

14. Övriga frågor 

Avstämning av regionalt barncancerarbete den 4 maj 

Helena ber alla att förbereda en kort dragning om det regionala barncancerarbetet till mötet den 

4 maj, ca 5 minuter per region. Helena, Thomas och Maria får i uppdrag att skicka ut några 

frågor i förväg för att skapa struktur i dragningarna. 

Definition av vägledning och vårdprogram 

Vi diskuterar principerna för hur vi definierar våra kunskapsstöd och konstaterar att det kan 

finnas behov av att göra ett omtag. Helena får i uppdrag att bereda frågan. 

15. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Nationella vårdprogramgruppen för njurcancer: Stefan Sköld ersätter Annika Håkansson som 

onkologrepresentant i RCC Syd.  


