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§ 2 Markus Hansson  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Dagens Medicins cancerdag den 6 oktober 2021 – kom med tips på ämnen och personer 

Hans meddelar att Dagens Medicin gärna tar emot tips på ämnen och personer till cancerdagen. 

Preliminärt kommer det att vara tre block: Jämlik vård, tidig upptäckt samt forsknings- 

och/eller behandlingsframsteg, ev. även en dragning om CCC. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 13 och 20 april fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Markus Hansson 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för myelom  

Markus Hansson berättar om uppdateringen. Han meddelar att det är en omfattande 

uppdatering av behandlingskapitlet med flera nya läkemedel. Vårdprogramgruppen har 

diskuterat skrivningarna med NAC och NT-rådet, eftersom man rekommenderar en annan 

induktionsbehandling än den som används i de studier som ligger till grund för NT-rådets 

beslut. Orsaken är att den induktionsbehandling som rekommenderas ger mindre biverkningar.  

Nästa revidering kommer relativt snart eftersom flera nya läkemedel är på gång, även CAR-T-

cellsbehandling. Då kommer även omvårdnadsdelen att uppdateras.  

I remissrundan har det kommit önskemål om att sammanställa vilka läkemedel som är 

godkända av NT-rådet och inte. Markus menar att det är svårt att göra en sådan uppställning 
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eftersom det finns läkemedel som använts länge och som inte är behandlade av NT-rådet. Man 

har i stället försökt att tydliggöra detta i respektive rekommendation och skrivit ett avsnitt om 

kommande, ännu inte godkända läkemedelsbehandlingar.  

Vi har tidigare uppmärksammat att regionerna inför nya läkemedel i olika takt, även att regioner 

inför läkemedel innan de rekommenderas i vårdprogrammet. Hans uppmanar Markus att ta 

med till gruppen hur viktigt det är att registrera användningen i läkemedelsregister så att vi kan 

följa och utvärdera den. Vi konstaterar också att det är viktigt att CAR-T-cellsbehandlingen kan 

följas i register och att vi behöver återkomma till den frågan. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för myelom fastställs.  

Hälsoekonomi 

Lena Sharp meddelar att kunskapsstyrningen i Region Stockholm vill göra en hälsoekonomisk 

analys av ett vårdprogram för cancer, och RCC kan föreslå något av de som RCC Stockholm 

Gotland är stödjande för. Det är IHE som genomför analyserna. Lena och Helena fortsätter 

diskussionen om vilket vårdprogram som kan vara lämpligt. Lena lyfter att det vore intressant 

att göra en analys av myelomvårdprogrammet även om det är RCC Väst som är stödjande för 

det. 

3. Steg två efter workshop om nya arbetssätt och AI 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans visar förslag till steg 2 för uppdraget att stödja nya arbetssätt och AI inom screeningen. 

Det finns 15 miljoner kronor avsatta för pilotprojekt inom överenskommelsen för kvinnors 

hälsa. Hans meddelar att tanken är att fördela medlen under året, så att projekten kommer  

i gång.  

Beslut: Vi fastställer följande tidplan. Hans, Ralf och Johan är ansvariga för genomförande. 

1. Diskussion med nationella arbetsgrupperna (maj) 
2. Kontakta intressanta personer/projekt (maj/juni) 
3. Utlysning – ansökningsförfarande – annons (mitten av juni) 
4. Ansökning (deadline sista augusti) 
5. Tillsätta en bedömningsgrupp (Hans, Ralf och Johan ingår och utser sakkunniga) 
6. Beslut i RCC i samverkan (början av september) 
7. Fördela medel (september/oktober)  

4. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena meddelar att rapporten med cancerdiagnostik utifrån s.k. B-anmälningar från 

patologlabben kommer att publiceras under dagen. 
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5. Övriga frågor 

Utlämnande av SVF-data  

Föredragande: Helena Brändström 

Helena har tidigare berättat att IVO har bett om att få tillgång till SVF-delen av 

väntetidsdatabasen men att vi i stället förser dem med statistik genom två av våra statistiker. 

Helena meddelar att IVO nu har bett om att få tillgång till data på sjukhusnivå och vill ha stöd i 

beslutet att lämna ut eller inte.  

Vi konstaterar att det finns två huvudsakliga skäl till att vi inte publicerar data på den nivån: dels 

att det blir för små och svårvaliderade tal, dels att SVF-data syftar till att utvärdera 

sammanhållna patientförlopp, inte enskilda sjukhus. Av samma skäl bör vi inte heller lämna ut 

data på den nivån. Helena får i uppdrag att återkomma till IVO och förklara varför vi inte vill 

lämna ut data ur väntetidsdatabasen på sjukhusnivå och föreslå att IVO ska vända sig direkt till 

de regioner som de vill utvärdera.  

Helena rapporterar också att påverkansarbete pågår för att hitta en lösning på frågan om att 

kunna koppla personnummer till SVF-väntetiderna för att möjliggöra validering och fler 

analyser.    

Inför beslut om utökad uppdragsbeskrivning för organiserad prostatacancertestning (OPT)  

Föredragande: Hans Hägglund 

Den 13 april fick RCC Väst i uppdrag att ta fram en ny uppdragsbeskrivning för OPT-gruppen. 

Hans meddelar att han fått signaler om att uppdraget inte är helt förankrat i OPT-gruppen. Vi 

diskuterar detta och konstaterar att vi behöver en längre diskussion när alla har pratat med sina 

OPT-representanter.  

Beslut: RCC Väst får i uppdrag att avvakta med att ta fram en utökad uppdragsbeskrivning och 

budget för OPT. Alla får i uppdrag att prata med sina OPT-representanter inför en kommande 

diskussion om gruppens uppdrag.  

 


