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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-05-19 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp (ersatt av Ralf Segersvärd § 1–5) 

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  

§ 2 Viveca Björnhagen Säfwenberg  

§ 4 Emma Spak 

§ 5 Maria Forsgren 

§ 6 Miriam Elfström, Joakim Dillner 

§ 8 Kenneth Villman 

§ 9 Heléne Öberg 

§ 10 Ebba Hallersjö Hult, Viktoria Asplund 

§ 12 Stefan Rydén 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi tackar RCC Väst för en mycket väl genomförd digital RCC-dag. Vi reflekterar kring behovet 

av förankring i verksamheterna i alla delar av våra processer.    

Hans berättar att förvaltningsledaren i cancerteamet, Joakim Hallin, kommer att sluta i augusti 

och ersättas av en annan konsult från samma firma.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 4 och 11 maj fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Viveca Björnhagen Säfwenberg 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för merkelcellscancer 

Viveca Björnhagen Säfwenberg, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om arbetet med att 

ta fram vårdprogrammet. Viveca lyfter särskilt att utredningen bör gå fort och att postoperativ 

strålbehandling måste starta snabbt. Vårdprogramgruppen är överens om att patienterna bör 

inkluderas i en studie, och arbete pågår med att få detta till stånd.    
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Vårdprogramgruppen planerar att skriva en artikel till Läkartidningen i samband med att 

vårdprogrammet publiceras.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för merkelcellscancer fastställs. 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för skivepitelcancer i huden 

Förra veckan diskuterades vårdprogrammet för skivepitelcancer i huden som då inte var riktigt 

klart för fastställande.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för skivepitelcancer i huden fastställs. 

Kvalitetsregister för hudcancer utöver melanom 

Arvid och Björn aktualiserar frågan att det saknas kvalitetsregister för hudcancer som inte är 

melanom. Arvid får i uppdrag att ta upp frågan igen när den pågående utredningen av hur 

vårdprogram kan följas i kvalitetsregister är klar.  

Information: Nytt SVF för myeloproliferativ neoplasi (MPN) är på gång 

Helena berättar att vårdprogramgruppen för MPN med stöd av cancerteamet har tagit fram ett 

utkast till SVF för två av diagnoserna som ingår i vårdprogrammet, polycytemia vera (PV) och 

essentiell trombocytemi (ET). Utkastet bollas nu i vårdprogramgruppen och planen är att det 

ska gå på remissrunda i september. Gruppens huvudargument för att ta fram ett SVF är att 

patienterna ofta får vänta länge på rätt diagnos och riskerar att få hjärt-kärl-komplikationer. 

Helena har i uppdrag att förbereda alla relevanta grupperingar på införande. Vi konstaterar 

också att vi måste vara tydliga när vi kommunicerar kring detta så att det inte blandas samman 

med personcentrerade vårdförlopp. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö och Johan Ahlgren 

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

Lena berättar att det kommer många frågor från media om tjock- och ändtarmscancerscreening 

och att det finns en fördelning mellan Hans Hägglund, Birger Pålsson och Stina Fuentes om 

vem som tar vilka frågor. Lena påminner om att det är RCC i samverkan som ska fatta beslut 

om turordningslistan efter arbetsgruppens förslag, och att utkastet till lista inte bör 

kommuniceras utåt innan det är beslutat. 

Rapport om covid-19 och cancerstatistik 

Johan visar några resultat från rapporten om covid-19 och cancerstatistik som kommer att 

publiceras i början av juni. För bröstcancer är det tydligt att det är screeningupptäckta fall som 

minskat kraftigt, med tydlig skillnad mellan regionerna. För prostatacancer finns minskningen 

både bland små och större tumörer, alltså inte bara hos män som kunde ha upptäckts med PSA-

test. Rapporten innehåller också data om behandling, som visar att behandlingen har fortsatt 

utan större påverkan.  

Det finns planer på att skriva en artikel för internationell publicering utifrån resultaten.  
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4. Analysen av värdskap för NPO cancer, steg 2 

Föredragande: Emma Spak 

Emma Spak informerar om de uppdrag som SKS vill ge till NPO cancer och 

kunskapsstyrningens stödfunktion på SKR, som ett resultat av vinterns analys av värdskap för 

NPO cancer. Analysrapporten finns nu i en nedbantad variant för publicering. Lena Ivö och 

Marie Lawrence diskuterar hur den ska kommuniceras. 

SKS önskar en ökad samordning mellan NPO cancer och övrig kunskapsstyrning. Hans och 

Marie Lawrence (på stödfunktionen på SKR) har fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan 

för detta, med leverans i september. Planen ska fokusera på kommunikation, redaktionellt 

stödarbete, digitala funktioner och metoder för kunskapsstöd. 

Emma ger några medskick till uppdraget utifrån sitt perspektiv. Hon menar också att analysen 

har satt ljuset på definitionen av värdskap och vad det innebär att ge processtöd till NPO. Detta 

kommer att lyftas med sjukvårdsdelegationen i augusti. 

SKS har också gjort ett medskick till SKR:s politiska ledning att samordningen bör tas upp i 

överenskommelsearbetet. 

Uppdraget till Hans och Marie gäller det arbete som är nationellt samordnat. SKS uppmanar till 

samordning även på sjukvårdsregional nivå men har inte fördelat något konkret uppdrag om 

det. 

5. Uppdragsbeskrivning nationella arbetsgruppen för 

patientrapporterade mått, NAPM 

Föredragande: Maria Forsgren och Srinivas Uppugunduri 

Maria Forsgren, ordförande i gruppen, presenterar ett uppdaterat förslag till 

uppdragsbeskrivning. Vi diskuterar förslaget och konstaterar att uppdraget är mycket 

omfattande och innehåller vitt skilda delar. Vi ser också att RCC i samverkan som styrgrupp 

måste prioritera mellan uppgifterna och att den prioriteringen måste föregås av en fördjupad 

diskussion om hur vi vill arbeta med patientrapporterade mått inom RCC.  

Vi beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till prioritering. Arbetsgruppen 

får också i uppdrag att analysera vilken arbetsgrupp som är eller bör vara ansvarig för att 

synkroniseringsarbetet för en specifik diagnos rullar på, eftersom det förutsätter samverkan 

mellan flera arbetsgrupper, t.ex. kvalitetsregister, vårdprogram, IPÖ, Min vårdplan och NAPM.  

Vi uppmanar gruppen att under tiden som vi diskuterar uppdraget försöka komma framåt med 

synkroniseringsarbetet i de grupper där det finns tillräcklig evidens för beslut.  

Beslut: Srinivas, Arvid, Helena, Björn, Maria Forsgren och Jessica Nordlander får i uppdrag att 

ta fram ett förslag till en ny uppdragsbeskrivning för den nationella arbetsgruppen för 

patientrapporterade mått. Fokus bör ligga på att diskutera prioritering mellan synkronisering, 

omvärldsbevakning och litteraturgenomgång.  
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6. Utrotning av livmoderhalscancer – genomgång av projektet 

Föredragande: Miriam Elfström och Joakim Dillner 

Miriam och Joakim ger mer information om utrotningsprojektet och den tillhörande studien. 

Det finns en projektgrupp som består av Joakim (kvalitetsregistret), Miriam (vårdprogrammet), 

Nätverket mot gynekologisk cancer och Cancerfonden. Folkhälsomyndigheten och 

Socialstyrelsen är informerade och har ställt sig positiva till projektet men är inte formellt 

delaktiga. 

Cancerfonden finansierar den nationella samordningen. Joakim och Miriam framhäver att 

regionerna nu bör fatta beslut om att finansiera vaccinet (som är upphandlat inom studien) och 

ge sina screeningverksamheter i uppdrag att delta i studien. Lena Sharp anger, som jämförelse, 

att vaccinkostnaden för Region Stockholm blir cirka 28 mnkr. Miriam nämner att deltagande 

regioner också behöver utbilda barnmorskor i att ge vaccin eftersom det inte ingår i deras 

ordinarie uppdrag.   

Hans, Miriam, Helena och Lotta Örndal (medlem i NaCx) kommer att föredra projektet för 

HSD-direktörerna på fredag och uppmana alla regioner att delta i studien. De kommer 

samtidigt att lyfta frågan om att utveckla ett gemensamt kallelsesystem för 

livmoderhalscancerscreeningen.  

7. Jävsdeklarationer för RCC i samverkan och NAC 

Föredragande: Hans Hägglund 

Alla i RCC i samverkan och i NAC har lämnat jävsdeklarationer.  

Beslut: Vi lägger jävsdeklarationerna för RCC i samverkan och i NAC till handlingarna utan 

kommentarer.   

8. Ny läkemedelsrapport 

Föredragande: Kenneth Villman 

Kenneth berättar om den kommande läkemedelsrapporten. Han lyfter att off label-

användningen vid AML är betydande och skiljer sig mellan regionerna. Hans får i uppdrag att 

bjuda in ordförande i vårdprogramgruppen för en diskussion om detta innan vi skickar frågan 

till verksamhetschefer i regionerna.  

Kenneth lyfter också att adjuvant behandling vid melanom skiljer sig kraftigt mellan regionerna. 

Hans får i uppdrag att skicka en fråga till ordförande i vårdprogramgruppen om skillnaderna 

kan förklaras av incidens eller något annat.  

Beslut: Rapporten ”Användning av nya cancerläkemedel” fastställs. Hans får i uppdrag att 

bjuda in företrädare för AML-gruppen till ett kommande möte.   
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9. Digital utbildning i cancerrehabilitering 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis och Heléne Öberg 

Den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering planerar att ta fram två digitala 

modulutbildningar för cancerrehabilitering, en för primärvården och en för specialiserad vård. 

Uppskattad kostnad är 500 000 kr per utbildning. Maria föreslår att 200 000 kr tas från ÖK-

medel och resterande från respektive RCC (135 000 kr per RCC).    

Thomas och Anna anger att RCC Väst troligen kan samordna båda utbildningarna men ber att 

få återkomma efter att ha förankrat detta på hemmaplan och med arbetsgruppen.  

Beslut: Vi samfinansierar digital utbildning för cancerrehabilitering. Beslut om summor tas på 

kommande möte när gruppen har beslutat vilket RCC som ska samordna arbetet och därmed 

rekvirera medlen.  

10. Precisionsmedicinrapporten – utkast till projektplan för arbetet 

Föredragande: Ebba Hallersjö Hult och Viktoria Asplund 

Ebba och Viktoria visar ett utkast till projektplan för uppdraget att skriva en rapport om 

precisionsmedicin. De förslår att rapporten ska skrivas som en antologi där olika aktörer 

beskriver sina områden. När de olika delarna är på plats arrangerar vi en workshop för att 

formulera övergripande slutsatser och förslag. En sådan workshop kan hållas i mitten av 

oktober.  

11. Uppdatering strålbehandling 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan rapporterar från arbetet i styrgruppen för en framtidssäkrad svensk strålbehandling. 

Gruppen arbetar bland annat med att formulera förslag till kommande canceröverenskommelse. 

Vi diskuterar förslagen och konstaterar att de är bra samt skickar med att det också behövs 

fokus på inköp av utrustning.    

12. Nivåstrukturering 

Föredragande: Stefan Rydén och Ralf Segersvärd 

Vi tar upp diskussionen från mötet 4 maj där Stefan presenterade förslag utifrån 2- och 4-

årsuppföljningarna av nivåstruktureringen.  

Hans får i uppdrag att meddela arbetsgruppen att deras uppdrag härmed är avslutat. Stefan och 

Ralf fortsätter att samordna arbetet. Den kommande fyraårsuppföljningen kommer att 

samordnas av en tillfällig arbetsgrupp. 

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom arbetsgruppens förslag om nivåstrukturering. Ralf 

och Stefan får i uppdrag att formulera en skrivelse till Socialstyrelsen som Hans får skriva på 

och skicka in. Förslagen innebär följande:   
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1. Vi föreslår Socialstyrelsen att göra en ny sakkunnigbedömning av radiokemoterapi vid 
analcancer. 

2. Vi föreslår att Socialstyrelsen inkluderar kirurgi vid analcancer i den beslutade 
granskningen av avancerad bäckenkirurgi. 

3. Vi föreslår att Socialstyrelsen gör en ny sakkunnigbedömning av perihilär gallgångscancer 
och lokalt avancerad pankreascancer. Under tiden fram till att översynen är färdig bör 
RCC stötta ett förbättringsarbete. Ralf och Stefan återkommer med ett förslag till 
formulering av ett sådant förbättringsarbete.   

13. Övriga frågor 

Min vårdplan 

Srinivas berättar att de personer som jobbar med Min vårdplan i RCC Sydöst har efterfrågat en 

kortversion av de generella texterna till Min vårdplan eftersom de upplever att 

utskriftsversionen inte går att dela upp utan måste förmedlas i sin helhet till patienter. Alla får i 

uppdrag att kontrollera på hemmaplan om andra har liknande behov eller om någon har hittat 

en bra lösning.  

14. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Tjock- och ändtarmscancerscreening: Marika Sventelius (omvårdnadsrep.) ersätts av Kathrine 

Ericson, kathrine.ericson@sll.se 

Tjock- och ändtarmscancer: Kenneth Smed ersätts av Åsa Collin, kirurgkliniken Akademiska 

sjukhuset. 

Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer: Bengt Friedrich ersätts av Sebastian Fors, 

specialistläkare urologi vid Norrlands universitetssjukhus, sebastian.fors@regionvasterbotten.se 


