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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

På förra mötet diskuterade vi om RCC kunde söka forskningsmedel från Cancerfondens 

utlysning till strålbehandlingsforskning för att utvidga arbetet med R-RCT. Johan och Hans har 

undersökt möjligheterna och kommit till slutsatsen att utlysningen inte är rätt väg att gå. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 9–10 och 15 juni fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Jävsdeklarationer 

Helena berättar att Dagens Medicin har begärt in jävsdeklarationer från vårdprogramgrupperna. 

Inledningsvis gällde förfrågan samtliga grupper men av praktiska skäl snävade de in förfrågan 

till grupperna för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, lungcancer, myelom och melanom. 

Det är respektive RCC som ska samla in, spara och tillgängliggöra jävsdeklarationer. Helena 

anger att rutinerna för detta är tydliga men inte har följts i alla grupper. Därför har vissa grupper 

fått samla in några jävsdeklarationer i samband med att förfrågan kom in. Vi konstaterar att det 

är positivt att vårt system testas av en utomstående och att cheferna vid behov bör stötta 

vårdprogramhandläggarna i insamlandet. Vi konstaterar också att kontakterna mellan 

professionen och företagen är nödvändig för att driva utvecklingen och att det vore olyckligt 

om jävsfrågan ledde till ”beröringsskräck”.  

Ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer har bett om stöd i 

bedömningen av en jävsdeklaration. Hans förslag är att låta personen delta i arbetet men inte i 

diskussioner på de områden där han är jävig. Vi konstaterar att förslaget följer vår policy. Alla 

får i uppdrag att läsa jävsdeklarationen och meddela Lena Sharp om man bedömer att det finns 
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anledning att helt utesluta personen ur gruppen. Gruppen är i revideringsfas så arbetet på 

aktuella områden är inte gjort ännu. 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer 

Bärbel Jung, ordförande, berättar om uppdateringen av vårdprogrammet. De stora ändringarna 

gäller preoperativ behandling samt övergång från lång strålbehandling till kort strålbehandling 

och kombinationsbehandling. Bärbel anger att förändringen i praktiken inte är så stor eftersom 

vården redan följer de studieprotokoll som nu rekommenderas som rutin. Det standardiserade 

vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer kommer att ses över i september. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer fastställs. 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer 

Ola Bratt, ordförande, berättar om uppdateringen av vårdprogrammet. Uppdateringen gäller 

läkemedel som nyligen rekommenderats av TLV. Uppdateringen har inte gått på remissrunda 

utan bara stämts av med NAC. I nästa uppdatering kan rekommendationerna kring hanteringen 

av läkemedlet utökas men Ola bedömer att de ändringarna kräver remissrunda. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer fastställs. 

Datum för remissrundor  

Styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS) vill förlänga remissrundan som löper över jul till tre 

månader, alltså 15 november–15 februari. Helena föreslår att vi gör likadant. 

Beslut: Vi förlänger remissrundan som börjar 15 november till tre månader i enlighet med 

beslut från SKS. 

Hantering av primärvårdstexter i NKK 

SKS har givit samtliga NPO i uppdrag att ta över ansvaret för de primärvårdstexter som är 

publicerade i databasen NKK (nationellt kliniskt kunskapsstöd). För oss innebär det ca 30 

befintliga texter samt ansvaret för att skapa nya vid behov. Ulrika och Helena har berett frågan 

och föreslår att vi ska skapa en arbetsgrupp med uppdrag att hålla texterna uppdaterade och 

säkerställa god samstämmighet med vårdprogram och vårdförlopp. Tre personer är vidtalade 

och har tackat ja till att ingå i gruppen.  

Beslut: Vi kommer att skapa en ”nationell arbetsgrupp kunskapsstöd primärvård”. Beslut om 

uppdragsbeskrivning och stödjande RCC tas när vi tillsätter gruppen. 

3. Utbildning i patientdelaktighet för team 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena Sharp berättar att RCC Stockholm Gotland har tagit fram en webbutbildning i hur team 

kan arbeta med patientdelaktighet och undrar om RCC i samverkan vill göra den nationell. Vi 

konstaterar att utbildningen ser mycket bra ut men avvaktar med beslut till ett kommande möte. 
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4. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

SKR har meddelat att rapporter som kan behöva regionala kommentarer ska delas för 

kännedom med regionerna och SKR fem dagar före publicering. Lena framhäver att det inte rör 

sig om ett remissförfarande utan att syftet är att regionerna och SKR ska ha möjlighet att 

förbereda sin egen kommunikation. Vi konstaterar att det är bra att processen inför publicering 

är tydlig men att det också är viktigt att respektive RCC behåller kommunikationen med sina 

hälso- och sjukvårdsdirektörer.  

Följande rutin gäller framöver när RCC publicerar rapporter som innehåller data på 

sjukvårdsregional eller regional nivå: 

• Lena meddelar nätverken för HSD, regionernas kommunikationsdirektörer och 
presschefer, samt ledningsgruppen för SKR:s avdelning Vård och omsorg fem dagar före 
planerad publicering, med kopia till RCC-cheferna. 

• Respektive RCC-chef meddelar regional information till regionens kontaktperson. 

 

Rapporten om uppskjuten diagnostik och vård har blivit lite försenad på grund av detta men 

kommer att publiceras tisdagen efter midsommar.  

5. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper  

Johan Ivarsson ersätter Marie Blom i PROM/PREM-gruppen för RCC Väst. 


