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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-05-04 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 2 Eva Tiensuu Janson  

§ 4 Marcela Ewing 

§ 10 Kenneth Villman  

§ 11 Stefan Rydén 

§ 12 Maria Sörby  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Analys av värdskap för NPO cancer 

Hans ger en kort uppdatering av status för analysen av värdskap som avslutades tidigare i år. Vi 

har fått information om att rapporten kommer att publiceras i en komprimerad version men vi 

vet inte när. Hans meddelar också att frågan inte är avslutad i SKS men att han har fått 

information att RCC i samverkan kommer att få i uppdrag att ta fram en långsiktig 

utvecklingsplan eller liknande för att öka samordningen mellan RCC och 

kunskapsstyrningsorganisationen. Emma Spak och Marie Lawrence kommer att komma till ett 

kommande möte för att förtydliga uppdraget.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 27 april fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Eva Tiensuu Janson 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) 

Eva Tiensuu Janson, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om uppdateringen. 

Vårdprogrammet är anpassat till en ny WHO-klassifikation, en ny behandling är införd och 

tiden för uppföljning har minskats. Arbetet med nivåstrukturering pågår. När det finns ett 

beslut från Socialstyrelsen kan vårdprogrammet behöva justeras.   
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Beslut: Det nationella vårdprogrammet för neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) fastställs. 

Fastställande av SVF för peniscancer 

Helena berättar att SVF för peniscancer är uppdaterat för att möjliggöra en bättre uppföljning 

av inklusionsmålet. Patienter med carcinoma in situ ska avslutas med en annan kod men 

handläggningen av patienterna är inte ändrad.  

Beslut: Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för peniscancer fastställs. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö och Helena Brändström 

Planerade artiklar om IPÖ  

Lena Ivö berättar att RCC kommer att skriva två artiklar om IPÖ att sälja in till Dagens 

Samhälle respektive Dagens Industri. Fokus kommer att ligga på värdet av digitalisering av 

vården med IPÖ som exempel, anpassad för olika målgrupper. Vi diskuterar om Min vårdplan 

skulle kunna lyftas samtidigt utan att budskapet blir otydligt. Vi konstaterar också att artiklarna 

kommer att väcka frågor om den långsiktiga förvaltningen som vi ännu inte har svar på men att 

vi inte kan vänta in den diskussionen eftersom syftet med artiklarna är att påverka opinionen i 

regionerna inför kommande beslut om Ineras tjänst ”informationsförsörjning INCA”. Lena 

kommer att cirkulera texterna under veckan. 

Projektet för att utrota livmoderhalscancer  

Helena berättar att hälso- och sjukvårdsdirektörerna tar upp frågan om utrotning av 

livmoderhalscancer den 21 maj. Bakgrunden är riksdagens beslut att stötta utrotningen. Inför 

mötet har RCC på begäran tagit fram ett PM som beskriver det föreslagna tillvägagångssättet. 

Samtidigt med detta har vi också skickat ett PM som beskriver nyttan av det gemensamma 

kallelsesystemet för livmoderhalscancerscreening. 

Flera regioner kommer att driva projektet som en del i en nationell studie men det är inte klart 

vilka regioner som kommer ansluta till den. Vi konstaterar att det finns flera tydliga fördelar 

med att bedriva projektet som en gemensam studie men behöver förstå eventuella hinder bättre 

för att kunna driva frågan i regionerna. Vi bjuder in Joakim Dillner och Miriam Elfström till ett 

kommande möte för att tydliggöra detta.  

4. Nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt – avstämning 

Föredragande: Marcela Ewing 

Marcela Ewing, ordförande i den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt, berättar hur 

gruppen har kommit igång utifrån de tre uppdragen i uppdragsbeskrivningen: 

 Inventera och sammanställa pågående projekt för tidig upptäckt: Gruppen har påbörjat 
sammanställningen och Marcela ger några exempel på projekt som validerar symtom- eller 
skattningsskalor för enskilda diagnoser.  
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 Föreslå nya initiativ: Gruppen kommer att ta fram förslag till regionerna om hur de kan 
formulera budskap om att söka vård riktade mot befolkningen, och särskilt mot grupper 
som traditionellt söker vård i lägre grad. Gruppen kommer också att inventera vilka 
kampanjer som är på gång och knyta kontakter för att få möjlighet att bidra till dem.  
Lena Ivö berättar att hon har en pågående diskussion med 1177 om RCC:s möjlighet att 
kommunicera direkt med allmänheten.  

 Bevaka kunskapsområdet: Gruppen planerar att gå igenom kriterierna i SVF och i 
vårdprogrammen för att prioritera vilka områden som är mest angelägna att utveckla eller 
justera. 

 

Det finns regionala representanter från alla regioner utom Sydöst.  

5. Regionalt arbete med barncancersatsningen 

Föredragande: Alla 

Alla rapporterar hur barncancersatsningen rullar på regionalt. Vi ser inga tydligt gemensamma 

hinder eller stötestenar. 

Hans rapporterar att han har haft möte med Barncancerfonden för att diskutera överlappande 

projekt på nationell nivå.      

6. Avstämning regionernas anslutning till mammografiregistret 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Den 16 mars beslutade vi att vi ska stötta de regioner som vill ansluta till mammografiregistret. 

En genomgång av status i respektive RCC pekar på att de flesta regioner är positiva till att 

ansluta och att många regioner även har fattat beslut och påbörjat arbete för att ansluta. 

Däremot kommer många inte att hinna bli klara under året. Vi konstaterar att vi inte vill betala 

ut medel förrän anslutningen är klar och därför beslutar vi att föra över medel till RCC Väst i 

väntan på utbetalning. 

Beslut: RCC i samverkan beslutar att de regioner som ansluter till mammografiregistret ska 

rekvirera medel för detta direkt från RCC Väst. Detta kan ske när leverans av data är i drift från 

den aktuella regionen till mammografiregistret, senast under 2022. Villkor för utbetalning är att 

beslut om införande fattas under 2021. Varje region kan rekvirera upp till 204 980 kr fördelat på 

följande delar: 

 Kostnaden för införandeprojekt via Sectra, upp till 40 konsulttimmar motsvarande  
67 280 kr. 

 Kostnaden till Inera upp till 57 700 kr. 

 Del av kostnaden för det första årets abonnemang till Sectra motsvarande 80 000 kr. 

 

Beslut: RCC i samverkan beslutar att RCC Väst ska rekvirera 3 mnkr från de nationella medlen 

på SKR för att kunna stödja regionernas anslutningsarbete till mammografiregistret. 
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7. Förvaltning Min vårdplan 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans påminner om tidigare diskussioner om den långsiktiga förvaltningen av Min vårdplan. 

Nuvarande arbetssätt fungerar bra men är dyrt eftersom de två samordnarna är konsulter. Vi 

konstaterar att målet är att ha en anställd samordnare på heltid, med en organisation som går i 

linje med förvaltningen av nationella vårdprogram. En förutsättning för detta är att samtliga 

RCC bemannar de sjukvårdsregionala samordningsfunktionerna. Alla får i uppdrag att fundera 

på lämpliga personer för rollen. 

Det har tidigare kommit önskemål om att det ska finnas en mall för uppdragsbeskrivning för  

sjukvårdsregionala representanter i Min vårdplan-grupperna. En mall är framtagen och vi 

diskuterar några smärre justeringar.  

Beslut: Hans ger nuvarande samordnarna för Min vårdplan i uppdrag att ta fram ett förslag till 

uppdragsbeskrivning för en nationell samordnare på heltid, samt en förteckning över de 

eventuella uppgifter som bör fördelas på andra personer och en specifikation av vad som krävs 

av regionala RCC för att arbetet ska kunna bedrivas med enbart en samordnare. Hans får också 

i uppdrag att undersöka om Lina Sarv eller Karin Vriste är intresserade av att ha rollen. 

Beslut: Mallen för uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional representant i Min vårdplan-

grupper fastställs, med tillägg att representanten ska rapportera till sitt RCC.  

8. Budgetavstämning 

Föredragande: Helena Brändström 

Beslut: Respektive RCC rekvirerar överenskommelsemedel från SKR för nedanstående 

nationella projekt. Tove Kongsvold kommer att skicka ut faktureringsunderlag.  

 Stöd till organiserad prostatacancertestning, OPT (RCC Mellansverige) 

 Filmer om bedömning av cancerrehabiliteringsbehov (RCC Syd)  

 Utbildningsinsatser i implementeringen av vårdprogrammet för palliativ vård (RCC Norr) 

 Fortsatt arbete med nationella vårdprogram (RCC Mellansverige)  

 Covid-19 och cancerstatistik (RCC Mellansverige)  

 Cancerstudier i Sverige (RCC Norr) 

9. Precisionsmedicin – nästa steg 

Föredragande: Srinivas Uppugunduri och Hans Hägglund 

Hans och Srinivas föreslår att Nollvision cancer ska få i uppdrag att ta fram en rapport utifrån 

det webbinarium som de arrangerade. Kostnaden beräknas bli ca 200 000–300 000 kr. RCC i 

samverkan ställer sig bakom förslaget och konstaterar att det måste finnas en aktiv styrgrupp för 

arbetet.  

Beslut: Hans, Srinivas, Björn och Lena Ivö blir styrgrupp för arbetet med att ta fram en rapport 

om precisionsmedicin enligt uppdraget i årets överenskommelse. Styrgruppen får i uppdrag att 
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be Nollvision cancer om tidplan och plan för arbetet. Styrgruppen bör återrapportera till 

samverkan regelbundet. 

10. Läkemedelsfrågor 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark, Hans Hägglund och Kenneth Villman  

Ny uppdragsbeskrivning för Samordningsgrupp för uppföljning av cancerläkemedel  

Arvid visar ett förslag till uppdragsbeskrivning för den nationella samordningsgruppen för 

uppföljning av cancerläkemedel. Vi diskuterar enskilda formuleringar och lägger till att gruppen 

ska samverka med NAG handhavande av cancerläkemedel och NT-rådet. Gruppen har inget 

stödjande RCC; cancerteamet på SKR ansvarar för uppdragsbeskrivning m.m. 

Beslut: Vi fastställer uppdragskrivningen för samordningsgruppen för uppföljning av 

cancerläkemedel.  

Uppdragsbeskrivning NAC 

Beslut: NAC:s uppdragsbeskrivning justeras så att NAC får i uppdrag att göra en nationell 

läkemedelsrapport om året (tidigare två). I höst görs ett datauttag som används till 

medelsfördelning och som publiceras utan kommentarer.  

Nya läkemedel som ska följas i register för cancerläkemedel 

Kenneth visar förslag på nya läkemedel att lägga till i register för cancerläkemedel. Syftet med 

tilläggen är att skapa en helhetsbild av läkemedelsgrupper och behandlingssituationer. Det finns 

inga förslag på läkemedel att ta bort.  

Kenneth kommenterar att CAR-T-cellsbehandling kan bli aktuellt för registret när det kommer 

en indikation för myelom. Han återkommer med frågan. Ett alternativ är att CAR-T-

cellsbehandlingsgruppen får i uppdrag att redovisa behandlingarna.  

Beslut: Följande läkemedel läggs till i register för cancerläkemedel, inklusion från 1 juli: 

Cemiplimab (Libtayo), Obinutuzumab (Gazyvaro), Polatuzumab vedotin (Polivy), Brigatinib 

(Alunbrig), Akalabrutinib (Celquence). Arvid kommunicerar beslutet med produktägaren.  

Byte av stödjande RCC för register för cancerläkemedel 

RCC Syd, stödjande RCC för register för cancerläkemedel, berättar att deras ansvariga statistiker 

kommer att sluta och att de därför önskar att något annat RCC tar över. Alla får i uppdrag att ta 

hem frågan och fundera på om de har möjlighet att ta över som stödjande.  

11. Nivåstrukturering – status nationellt och regionalt arbete 

Föredragande: Stefan Rydén  

Status i Socialstyrelsens arbete 

Stefan Rydén visar status i Socialstyrelsens arbete med nivåstrukturering.   
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Analcancer – fyraårsuppföljning 

Stefan visar data från fyraårsuppföljningen av analcancer. Samtliga nationella enheter har lämnat 

in en fyraårsrapport. Stefan redovisar slutsatser från rapporterna.  

Arbetsgruppens medskick:  

 I avvaktan på eventuella framtida förändringar av uppdragen bör verksamheterna 
fortsätta i nuvarande form.  

 Radio-kemoterapi vid analcancer: RCC i samverkan bör framföra önskemål till 
Socialstyrelsen om att området blir föremål för en förnyad sakkunniggranskning. 

 Kirurgi vid analcancer (salvage surgery): detta område bör inkluderas i den beslutade 
granskningen av avancerad bäckenkirurgi. 

 Allt insamlat uppföljningsmaterial bör göras tillgängligt för Socialstyrelsen. 

Perihilär gallgångscancer och lokalt avancerad pankreascancer (LAPC) – tvåårsuppföljning 

Stefan visar data från tvåårsuppföljningen av perihilär gallgångscancer och lokalt avancerad 

pankreascancer (LAPC). Diagnoserna handläggs på samma eller närliggande enheter och har 

gemensam MDK, och därför kommenteras de gemensamt. Stefan redovisar slutsatser från 

rapporterna. 

Arbetsgruppens medskick:  

 I avvaktan på eventuella framtida förändringar av uppdragen bör verksamheterna 
fortsätta men ett betydande förbättringsarbete bör inledas omgående.  

 RCC i samverkan bör framföra önskemål till Socialstyrelsen om att områdena blir föremål 
för en förnyad sakkunniggranskning. 

 Allt insamlat uppföljningsmaterial bör göras tillgängligt för Socialstyrelsen. 

PREM-studien 

Stefan meddelar att den nationella PREM-studien som administreras från RCC Sydöst rullar på. 

Enkäten omfattar patienter behandlade 2017–2018 vid nationella vårdenheter för analcancer, 

CRS/HIPEC, ILP, peniscancer och vulvacancer.  

Arbetsgruppens uppdrag 

Stefan meddelar att arbetsgruppens uppdrag är slutfört och att gruppen kommer att upphöra 

om inte RCC i samverkan beslutar något annat.  

Beslut: Vi fattar beslut om huruvida vi ställer oss bakom arbetsgruppens förslag på ett 

kommande möte. Då beslutar vi också om eventuellt fortsatt uppdrag till arbetsgruppen för 

nivåstrukturering.  
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12. Anslutning till Ineras tjänst ”informationsförsörjning INCA” – regional 

beredning 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark, Maria Sörby och Lena Ivö 

Arvid ger status i frågan om Ineras tjänst ”informationsförsörjning INCA” och visar en 

minnesanteckning från Ineras regionala programråd den 14 april: ”Programrådet enas om att 

frågan behöver diskuteras lokalt, regionalt med RCC och andra berörda. Frågan återkommer för 

en strategisk diskussion på nästkommande programråd. Ingen avsiktsförklaring går därför ut i 

dagsläget.” Nästa möte är i juni. Utifrån detta uppmanar Arvid alla att vara aktiva i den regionala 

beredningsprocessen. 

Arvid lyfter att vi bör framhäva den potentiella verksamhetsnyttan av tjänsten. Man kan också 

förmedla att tjänsten inte per automatik innebär något merarbete för regionerna eftersom den är 

anpassad för att använda det som regionerna redan har på plats. Däremot sätter den ljuset på 

vilken data som inte är strukturerad och därför inte kan automatöverföras. Arvid har 

sammanställt ett underlag om frågan som ligger i handlingarna.  

13. Övriga frågor 

Workshop för ordförande i nationella arbetsgrupper 

Helena och Ulrika föreslår att ordförandena i de nationella arbetsgrupperna ska bjudas in till en 

workshop i början av år 2022 för att gå igenom årets överenskommelse och diskutera vilka 

grupper som har gemensamma uppdrag och bör samarbeta under året.  

Beslut: Cancerteamet på SKR får i uppdrag att bjuda in ordförandena i de nationella 

arbetsgrupperna till en workshop i januari 2022. 

OPT – diskussion om utökat uppdrag 

Vi återkommer till frågan om att skapa ett OPT-kansli vid RCC Väst och beslutar att inte skapa 

något sådant. Argumenten mot är främst att Socialstyrelsen har uppmanat regionerna att testa 

olika system för OPT och att det är för tidigt att likrikta projekten. Vi konstaterar också att 

OPT-gruppen redan har i uppdrag att dela erfarenheter mellan regionerna.  

Beslut: RCC i samverkan beslutar att inte skapa ett OPT-kansli vid RCC Väst.   

 

 


