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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-08-25–26 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp (ersatt av Ralf Segersvärd  

under § 10–15) 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (§ 10–15) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Emma Spak 

§ 3 Mikael Johansson 

§ 8 Margareta Eriksson 

§ 10 Birger Pålsson, Miriam Elfström 

§ 14 Lina Sarv, Karin Vriste, Katja Vuollet 

Carlsson

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Summering av individuella avstämningar 

Hans har haft individuella avstämningar med alla under sommaren och fått flera konkreta tips 

på förbättringar. Hans återkommer med en sammanställning inför en gemensam diskussion på 

ett kommande möte.  

Hur kommer Stefan Löfvens avgång att påverka arbetet med överenskommelsen? 

Arbetet med överenskommelsen kommer troligen att påverkas av att statsministern avgår i 

november samt av att budgetprocessen kan förväntas bli långdragen. Helena har diskuterat 

detta med Regeringskansliet som föreslår att vi ändå arbetar vidare som vanligt med målet att ha 

ett förslag till överenskommelse i början av november.   

Delrapportering av överenskommelsen 2021 och delrapport om barncancer 

Hans påminner alla om att mejla sina bidrag till delrapporterna om överenskommelsen senast 

den 27 augusti. Delrapporter om barncancer skickas till handläggare (Olivia Claesson) senast  

10 september. 
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Ansökan Innovationsmiljöer inom precisionshälsa (Vinnova) – status 

Hans meddelar att Nollvision cancers ansökan till Vinnova har gått vidare till intervju.  

EU4Health, Joint Actions – RCC:s medverkan? 

EU4Health – Joint Actions är ett samarbete mellan medlemsstater för att sprida best practice 

inom hälso- och sjukvård. Just nu finns tre uppdrag som gäller cancer och Regeringskansliet har 

frågat om RCC kan ställa upp med en representant i samarbetet. Det är fortfarande lite oklart 

vilken typ av kompetens som krävs och alltså vilka personer som kan vara lämpliga. Uppdraget 

skulle motsvara ca 100 procent av en heltid (70 procent för sakfrågor och 30 procent för 

administrativa uppgifter).  

Beslut: RCC i samverkan tackar ja till att representera Sverige med en person i EU4Health – 

Joint Actions. Hans återkommer när vi har mer information.   

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 29 juni fastställs vid nästa möte. 

2. Värdskap för NPO cancer – rapport från sjukvårdsdelegationens 

möte 2021-08-24 

Föredragande: Emma Spak 

Emma Spak berättar att sjukvårdsdelegationen haft ett seminarium om 

kunskapsstyrningsorganisationen, där man genomlyst organisationen som helhet och 

konstaterat att man önskar ökad insyn och även ett ökat politiskt inflytande. Emma anger att 

hennes bedömning efter seminariet är att vi behöver öka förståelsen inom 

sjukvårdsdelegationen för hur organisationerna ser ut samt att det finns en förvirring kring vad 

värdskap respektive stödfunktion innebär. Rapporten från Lumell är en grund för detta men har 

inte räckt till. 

Sjukvårdsdelegationen har fått en uppmaning från SKS att ta med frågan om att knyta SKS och 

RCC närmare varandra till förhandlingarna om nästa års canceröverenskommelse mellan staten 

och SKR. Emma lyfter att stödfunktionerna för RCC och kunskapsstyrningen på SKR har 

påbörjat arbetet med den handlingsplan som SKS beställt för att knyta stödfunktionerna 

närmare varandra. 

Norra sjukvårdsregionen har ställt en fråga om överflyttningen av det aktiva värdskapet för 

NPO cancer från SKR till Norra sjukvårdsregionen till SKR:s politiska ledning som har svarat. 

Emma påminner om att styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet (SKS) inte har fattat beslut 

i frågan.  

Hans sammanfattar att varken sjukvårdsdelegationen eller SKS driver frågan om värdskap. 
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3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Mikael Johansson 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för lungcancer  

Mikael Johansson, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om uppdateringen av 

vårdprogrammet. Läkemedelsbehandlingarna för lungcancer utvecklas snabbt. Under 

remisstiden godkändes nya läkemedel vilket innebär att det vårdprogram som fastställs nu 

innehåller nya rekommendationer jämfört med remissversionen. Mikael anger att 

vårdprogramgruppen har bra dialog med NAC och NT-rådet. Han lyfter också att 

Läkemedelsindustriföreningen (Lif) i sitt remissvar uppskattade att beskrivningarna av 

läkemedel är kortfattade. Ett nytt kapitel om uppföljning kommer att innebära ökat tryck på DT 

i vissa regioner. Ett nytt kapitel om omvårdnad och rehabilitering är infört vilket efterfrågats 

länge. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för lungcancer fastställs.  

Hantering av dokumenttypen vägledning 

Vi har tidigare diskuterat att ta bort dokumenttypen Vägledning. Frågan bereddes av  

Johan Ahlgren, Björn Ohlsson, Helena Brändström och Ulrika Berg Roos som föreslår att 

dokumenttypen tas bort.  

Beslut: Dokumenttypen Vägledning tas bort vilket innebär att inga nya vägledningar publiceras 

och att befintliga omvandlas till vårdprogram i samband med revidering.  

Nationell arbetsgrupp Kunskapsstöd primärvård  

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen Kunskapsstöd 

primärvård och tillsätter gruppen med RCC Syd som stödjande. Johanna Cederholm utses till 

ordförande. Övriga gruppmedlemmar är Gunilla Malm och Gudrun Greim. 

Önskemål om stöddokument för NOAK-behandling  

Det har kommit önskemål om att ta fram ett dokument om behandling med NOAK (nya orala 

antikoagulantia) och det finns också föreslagna personer för arbetet. Vi konstaterar att det är en 

bra idé men att det inte är motiverat att utse en ny arbetsgrupp enbart för detta utan att arbetet 

kan knytas till vårdprogrammet för akut onkologi.  

Beslut: Den nationella vårdprogramgruppen för akut onkologi får i uppdrag att uppdatera 

vårdprogrammet med ett avsnitt om NOAK-behandling. Vårdprogramgruppen får i uppdrag 

att adjungera in de koagulationsexperter som behövs för arbetet. Helena Brändström förmedlar 

uppdraget till gruppen. 
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4. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Kommunikationsbehov under hösten för större uppdrag (barncancer, prevention m.fl.) 

Kommunikatörsnätverket har gått igenom vilka kommunikatörer som ansvarar för vilka 

områden. Utgångspunkten är att man ansvarar för de områden som man är stödjande för men i 

större projekt kan det behövas att man lånar in från varandra. Vi kommenterar att vi behöver 

prioritera bland kommunikationsuppdragen. Vi konstaterar också att kommunikatörerna har 

olika anställningsformer på de olika RCC och att Lena har en utmaning i att överblicka vilka 

resurser som finns tillgängliga på de olika RCC. Cheferna uppmanar Lena att ta kontakt i ett 

tidigt skede om det uppstår frågetecken kring bemanningen av projekt.  

Kommunikation kring screening 

Det har varit mycket debatt och kommunikation om screening under sommaren. Socialstyrelsen 

kommer att göra en kunskapshöjande insats riktad till medborgarna och föreslår att vi ska göra 

motsvarande insats riktad till regionpolitiker. Helena Brändström och Hans Hägglund har en 

dialog med Socialstyrelsen om formerna för detta. Ett förslag är att arrangera ett webbinarium 

och bjuda in regionledningarna, och att sedan komplettera med regional kommunikation. Vi 

konstaterar att det är ett bra läge att kommunicera nu när det händer mycket, att 

utrotningsprojektet bör ingå i webbinariet och även lungcancerscreening, screening utanför 

Socialstyrelsens rekommendationer t.ex. när det gäller åldersgräns.  

Beslut: Hans Hägglund, Thomas Björk-Eriksson, Johan Ahlgren, Helena Brändström och  

Lena Ivö formar en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till ett webbinarium om 

screening riktat till regionpolitiker. 

Ny berättelse om RCC:s arbete och resultat 

Lena föreslår att vi ska göra en ”berättelse” om vilket avtryck RCC gjort tillsammans med SKR, 

kunskapsstyrningen och Nollvision. Syftet är att formulera nationella budskap och att visa att vi 

är flera intressenter som gör saker tillsammans. Lena återkommer med ett utkast till berättelse 

samt ett förtydligande av hur förslaget skiljer sig från det arbete som gjordes med magasinet om 

RCC:s historia, inför jubileet.  

5. Kontaktsjuksköterskefunktionen 

Föredragande: Johan Ahlgren och Anna-Lena Sunesson 

Under våren har vi återkommit till kontaktsjuksköterskefunktionen och hur vi kan stärka den. 

Anna-Lena förmedlar att många kontaktsjuksköterskor har fått andra roller under pandemin 

och att det finns en farhåga att de inte kommer att få gå tillbaka till sin tidigare roll. Vi är 

överens om att rollen är en nyckelfunktion som är central för genomförandet av 

cancerstrategin, och att vi bör lägga kraft på att stärka den. Det är också ofta patienternas 

viktigaste fråga. Vi konstaterar att vi ofta har lyft kontaktsjuksköterskan ur ett patientperspektiv 

men kanske inte tillräckligt mycket ur ett verksamhetsperspektiv, t.ex. att 
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kontaktsjuksköterskerollen är ett verktyg för kontinuitet, koordination, patientutbildning m.m. 

Det skulle kunna lyftas i en artikel i Läkartidningen eller liknande, eller ett föredrag på ett SOF-

möte. 

Onkologichefsrådet har förmedlat att de önskar diskutera kontaktsjuksköterskans funktion i 

relation till rollen behandlingsansvarig onkologisjuksköterska. Anna-Lena föreslår att Katja 

tillsammans med ett par personer från RCC i samverkan bör träffa Onkologichefsrådet för att 

diskutera frågan.  

Hans sammanfattar att vi bör inleda med en interaktion med enhetscheferna från olika 

specialiteter och utifrån det kommunicera genom t.ex. debattartiklar i sjukvårdstidningar.  

Vi bör också återkomma till frågan om uppföljning av kontaktsjuksköterskerollen. 

Uppföljningen ingår i vårt grunduppdrag och behöver inte vara en del av överenskommelsen. 

En del i detta är att sammanställa den evidens som redan finns.  

Beslut: Lena Sharp får i uppdrag att undersöka om det finns en kunskapssammanställning om 

kontaktsjuksköterskans roll.  

Beslut: Katja Vuollet Carlsson får i uppdrag att kontakta Onkologichefsrådet för att 

tillsammans med Johan Ahlgren och Lena Sharp diskutera förutsättningarna för 

kontaktsjuksköterskor på onkologklinikerna i relation till övriga i teamet runt patienten. 

Beslut: Hans Hägglund tar med frågan om förutsättningarna för kontaktsjuksköterskor på 

klinikerna till andra chefsnätverk.  

6. IPÖ  

Föredragande: Johan Ahlgren  

Johan föredrar förslaget till beslut som är framtaget i arbetsgruppen som utsågs före sommaren: 

Johan Ahlgren (ordf.), Ove Andrén, Marie Abrahamsson, Srinivas Uppugunduri,  

Anna Karevi Verdoes, Björn Ohlsson och Hans Hägglund med sakkunnigstöd från  

Arvid Widenlou Nordmark och Maria Sörby.  

Ekonomin blir avgörande för hur ambitionsnivån ska se ut, vilket i sin tur bygger på att vi kan 

få delfinansiering genom överenskommelsen men även andra finansiärer. Utifrån vilken 

finansiering som kan säkras kan en långsiktig plan tas fram. Finansieringen förutsätter att vi 

intensifierar påverkansarbetet (insäljningen) av systemet till regionerna. I detta ingår det starka 

argumentet att IPÖ stärker arbetet med automatöverföring till kvalitetsregister.  

Under tiden fram till långsiktigt beslut bör vi i första hand upprätthålla och implementera de 

diagnoser som redan finns, men det bör även finnas möjligheter att utvidga med ytterligare 

någon eller några diagnoser. 

Projektstyrgruppens uppdrag har löpt ut och därför saknas nu styrgrupp för IPÖ.  

Flera RCC behöver mer tid att utreda frågan innan man kan fatta beslut. I utredningen bör ingå 

om det är realistiskt att få finansiering från de olika aktörer som listas i beslutsunderlaget samt 

om det är realistiskt att journalleverantörerna kommer att använda de underlag som vi tar fram.  
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Slutsatsen är att vi bör hitta en interimsfinansiering för 2022 så att vi kan fortsätta att utreda de 

återstående frågorna.  

Beslut: Befintlig arbetsgrupp för IPÖ får i uppdrag att ta fram ett förslag till finansiering för 

2022 samt att utreda de frågor som återstår innan vi kan fatta ett långsiktigt beslut om den 

långsiktiga förvaltningen.  

Beslut: RCC i samverkan är tills vidare styrgrupp för IPÖ.  

7. Yttrande om den europeiska cancerplanen 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans påminner om sitt uppdrag som sakkunnig i ett yttrande om den europeiska cancerplanen 

till EU:s regionkommitté. Yttrandet ska diskuteras den 27 september. En huvudfråga i yttrandet 

är att kompetensförsörjning bör ingå i planen samt att det bör stå i planen att man bör stimulera 

till ackreditering av CCC, minst ett i varje medlemsstat.  

8. Uppföljning av vårdprogram via kvalitetsregister 

Föredragande: Margareta Eriksson, Lumell 

Margareta Eriksson från Lumell berättar om resultat och förslag ur den rapport som Lumell har 

tagit fram om uppföljning av vårdprogram genom kvalitetsregister.  

Helena Brändström sammanfattar att rapporten egentligen inte innehåller några nyheter men att 

sammanställningen av rekommenderade insatser är ett värdefullt stöd för fortsatt arbete. Vi 

konstaterar också att förändringsarbetet redan är inlett i och med arbetet med rapporten.  

Vi konstaterar att vi vill kommunicera rapporten och visa att vi arbetar med frågorna. 

Rapporten visar att det finns mycket i vår verksamhet som kan förbättras inom detta område.  

Helena berättar att kunskapsstyrningsorganisationen ska ha en dag i oktober för att diskutera 

uppföljning av kunskapsstöd genom kvalitetsregister och att vi har anmält rapporten som 

programpunkt.  

Beslut: Rapporten om uppföljning av vårdprogram genom kvalitetsregister fastställs och kan 

publiceras. Lena Ivö får i uppdrag att ta fram en nyhet.  

Beslut: Den befintliga arbetsgruppen (Björn Ohlsson, Johan Ahlgren, Ove Andrén,  

Arvid Widenlou Nordmark och Helena Brändström) får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur 

vi ska gå vidare med förslagen i rapporten, inklusive hur uppdragen ska fördelas mellan olika 

arbetsgrupper. Arvid sammankallar. 

9. Övriga frågor 

Utbildning i delaktighet  

RCC Stockholm Gotland har tagit fram en webbutbildning i hur team kan arbeta med 

patientdelaktighet. Lena Sharp visade en preliminär version av utbildningen före sommaren med 

frågan om vi ville göra den nationell.  
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Beslut: Lena Sharp får i uppdrag att göra utbildningen om delaktighet för team nationell, om 

den tekniska plattformen tillåter det.  

Nationell arbetsgrupp för samordning av patientsamverkan 

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för nationell samordning av 

patientsamverkan fastställs. RCC Norr blir stödjande. Anna-Lena Sunesson lyfter att RCC Norr 

kommer att behöva extra stöd när webbutbildningen för patientföreträdare ska uppdateras. 

I gruppen ingår: Katja Vuollet Carlsson (RCC Norr), Malin Hedlundh (RCC Mellansverige),  

Siri Kautsky (RCC Stockholm Gotland), Ingela Jacobsson (RCC Sydöst), Christina Landegren 

(ordf., RCC Syd), Jessica Mellqvist (RCC Väst). 

Remissvar på Tillgänglighetsdelegationens utredning Vägen till tillgänglighet  

Beslut: Helena Brändström (sammankallande), Lena Sharp och Anna-Lena Sunesson skriver 

utkast till remissvar på Tillgänglighetsdelegationens utredning.  

Beslut: Hans bjuder in Gunilla Gunnarsson till ett kommande möte för att diskutera 

utredningen. 

Förfrågan från Socialstyrelsen 

EU arbetar för en stärkt samordning av förbättringsarbetet kring användningen av joniserande 

strålning inom sjukvården. Arbetet som är inriktat mot både diagnostik och behandling sker 

bland annat genom arbetsgruppen ”Quality and safety of medical applications of ionising 

radiation”. Sverige ska representera med två personer: en med fokus på medicinska frågor och 

en med fokus på säkerhet. Socialstyrelsen har frågat RCC i samverkan om vi kan vi nominera en 

person som kan ha ansvar för medicinska frågor. Det ska vara en person som både har 

medicinsk kompetens och insyn i politiska och organisatoriska frågor. Hans uppmanar alla att 

skicka förslag på namn inför beslut på nästa möte.  

10. Screening 

Föredragande: Hans Hägglund, Arvid Widenlou Nordmark, Birger Pålsson och Miriam Elfström 

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

Birger Pålsson ger en statusrapport för införandet av tjock- och ändtarmscancerscreeningen: 

Samtliga regioner har fattat politiska beslut att starta screening och även ansökt om att ansluta 

till det gemensamma samordningskansliet (GSK). Det gemensamma administrativa systemet 

(GAS) har mer än dubblat anslutningstakten och alla regioner kommer att kunna komma i gång 

under nästa år. Antalet årskullar som bjuds in per år varierar mellan regionerna och avgörs av 

regionernas koloskopiresurser.  

Frågan om utbildning och ackreditering drivs vidare. En nationell utbildning är på gång vid 

Blekinge Tekniska Högskola. Även VGR har en utbildning som i första hand riktar sig till 

anställda i VGR men som tar emot deltagare från hela landet i mån av plats. 
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Behovet av kommunikationsinsatser både internt i regionerna och till befolkningen ökar och 

arbetet drivs av den nationella samordningsgruppen för kommunikation.  

Det nationella vårdprogrammet för screeningen planeras preliminärt för remissrunda i 

november.  

Det pågår planering för nationell kvalitetskontroll och FoU.  

Livmoderhalscancer – screening och utrotning 

Miriam Elfström redogör för status i utrotningsprojektet. Stockholm och Gotland är igång med 

HPV-vaccinationen inom ramen för utrotningsstudien. RCC Mellansverige har tagit fram en 

handlingsplan för utrotningsstudien och arbetar via Samverkansnämnden för att regionerna ska 

acceptera deltagande. Sydöstra sjukvårdsregionen har fått i uppdrag från Sjukvårdsregionala 

samverkansnämnden att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på implementering av ett 

vaccinationsprogram i Sydöstra sjukvårdsregionen. I VGR diskuteras frågan politiskt i dagarna. 

Södra och Norra sjukvårdsregionerna anger att de inväntar ett beslut från sjukvårdsdelegationen 

på SKR. Där har frågan inte kommit upp på agendan än. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av 

regeringen att följa införandet. 

Erbjudande om självprovtagning är utskickat till långtidsuteblivare och kvinnor med hög risk. 

Deltagandet är ca 20 procent.  

Vårdprogrammet uppdateras och kommer att gå på remiss i november.  

Självprovtagningskit för HPV i stället för cellprovtagning enligt den tillfälliga förordningen är 

utskickade i Stockholm och Syd. Svarsfrekvensen är ca 30–40 procent, vilket är lägre än 

deltagandet i cellprovtagning.  

Geomapping för cellprovtagning 

Björn berättar att RCC Syd för några år sedan gjorde en geomapping av deltagandet i 

livmoderhalscancerscreening. Den kartläggningen ledde till aktiviteter med t.ex. 

cellprovtagningsbuss i områden med lågt deltagande. Björn frågar nu om det finns intresse av 

att göra samma sak igen nationellt. Resultaten skulle kunna ligga till grund för kommunikation 

om screening.  

Vi konstaterar att det finns en del svårigheter i metoden eftersom det finns flera olika typer av 

provtagning. Vi ser också att det är viktigt att koppla kartläggningen till interventioner i de 

områden som har lågt deltagande.  

Beslut: Björn Ohlsson får i uppdrag att diskutera frågan om geomapping av deltagandet i 

livmoderhalscancerscreening med den nationella arbetsgruppen för 

livmoderhalscancerprevention och, om de är positiva till förslaget, begära in uppskattad kostnad 

för arbetet.  

Generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening 

Före sommaren (9–10 juni) fick Arvid i uppdrag att skriva ett utkast till avsiktsförklaring om ett 

generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening samt att anpassa denna till 
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sjukvårdsdelegationens agerande i frågan. Sjukvårdsdelegationen har inte agerat. Arvid 

återkommer när avsiktsförklaringen är avstämd i expertgruppen. 

Mammografiregister 

I maj gick vi igenom status i alla regioner för anslutning till mammografiregistret. Arvid föreslår 

att vi uppdaterar bilden i september.  

Vi konstaterar att registergruppen bör intensifiera arbetet med att visa verksamhetsnyttan med 

att ansluta till registret och att radiologicheferna inte är tillräckligt informerade.  

Beslut: Arvid får i uppdrag att ge en statusrapport om regionernas anslutning till 

mammografiregistret i september. 

Beslut: Hans får i uppdrag att bjuda in en företrädare för Svensk Förening för Medicinsk 

Radiologi för att informera om mammografiregistret. Mötet kan kombineras med en diskussion 

om SVF. 

Screeningsamordnare 

En annons om screeningsamordnare finns och granskas nu av Emma Spak på SKR. Några 

personer har visat intresse.  

Beslut: Hans Hägglund och Johan Ahlgren får i uppdrag att hantera ansökningarna till 

uppdraget som screeningsamordnare och komma med förslag till RCC i samverkan. 

AI-utlysningen 

Utlysningen av medel kom ut i slutet av juni. Deadline för ansökningar är 6 september. Lars 

Holmberg kommer att granska ansökningar och föredra dem för RCC i samverkan med förslag 

till tilldelning.  

11. Covid-19 och cancerstatistik 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan berättar att en ny rapport om covid-19 och cancerstatistik preliminärt kommer i oktober. 

Enligt tidigare beslut kommer kommande rapporter att bygga på både A- och B-anmälningar. 

Johan berättar att det finns en diskussion om att göra ytterligare en rapport med enbart B-

anmälningar eller övergå till enbart rapporter med A- och B-anmälan.  

Under hösten kommer arbetsgruppen att arbeta med en rapport med data ur kvalitetsregistren 

för lung- samt tjock- och ändtarmscancer, motsvarande den rapport för bröst- och 

prostatacancer som kom före sommaren. Förhoppningsvis kan även fler diagnoser inkluderas.  

Johan visar data ur en opublicerad rapport med B-anmälningar från perioden januari–mars 2021 

samt jämförelser med norska data. Johans slutsats är att det inte kommer att komma någon 

”flodvåg” av nya cancerfall utan att effekten av den fördröja diagnostiken kommer att spridas ut 

över flera år. Analyserna hittills visar att en stor del av ”tappet” är in situ-cancer och förstadier. 

För prostatacancer finns också en förväntad nedgång som beror på införandet av MRT före 

biopsi.  
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Arbetsgruppen för en dialog med de diagnosspecifika kvalitetsregistren med målet att alla 

register ska göra analyser som förutser hur incidensen kommer att se ut under kommande år.  

12. Vägen framåt 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark, Helena Brändström och Ulrika Berg Roos 

Arvid, Helena och Ulrika redovisar resultatet av grupparbetet om Vägen framåt 2.0. Fokus för 

genomgången ligger på vilka insatser vi vill ta med till förhandlingarna om överenskommelsen 

för 2022. Vi diskuterar förslagen och konstaterar att vi kan stärka patientperspektivet i 

dokumentet.  

Beslut: Hans, Arvid, Helena och Ulrika får i uppdrag att arbeta igenom dokumentet utifrån 

kommentarerna vid mötet och återkomma med ett förslag till publiceringsklart dokument, 

Vägen framåt 2020–2022, version 2.0.  

13. Ledarskapsutbildningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi återkommer till frågan om RCC i samverkan ska driva en utbildning för ledare i 

cancervården. Vi konstaterar att det är viktigt med chefsutbildningar men RCC ska inte driva 

dem utan i stället medverka i regionernas egna utbildningar för att säkerställa att cancerstrategin 

är en del i utbildningarna. Argument mot att driva utbildningarna i egen regi är att det är en 

administrativ börda att upphandla och driva, att det inte finns utrymme för samfinansiering och 

att vi inte bör konkurrera med regionernas egna utbildningar.  

Ett förslag är att definiera nationellt vad som bör ingå i ledarskapsutbildningar och ta fram ett 

utbildningsmaterial i systemkunskap. Ytterligare ett förslag är att undersöka om vi kan skapa 

forum för chefer och ledare i cancervården. 

Beslut: Vi bör tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett utbildningsmaterial och förslag på hur 

vi går vidare. Vi återkommer till frågan på ett kommande möte. 

14.  Min vårdplan 

Föredragande: Hans Hägglund, Lina Sarv, Karin Vriste och Katja Vuollet Carlsson 

Lina Sarv och Karin Vriste ger en statusuppdatering om Min vårdplan.  

Samtliga RCC har nu anställda handläggare, men många är nya på sina uppdrag. Sex diagnoser 

är publicerade och införande pågår i alla regioner, ca 45 verksamheter. Alla RCC stöttar 

implementeringen finansiellt genom tjänsteköp eller liknande. 

Lina visar plan för nyproduktion och uppdateringar för 2022 och 2023. Vi diskuterar och 

konstaterar att ambitionsnivån är rimlig.  

Vi diskuterar vilka arbetsuppgifter som är tidskrävande och hur arbetsuppgifter kan fördelas. 

Lina och Karin anger att praktisk hantering av Word-mallar och PDF-dokument tar mycket tid 

av både samordnarna och handläggarna. För samordnarna är det största arbetet att samordna 
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arbetsgrupperna samt att bevaka att arbetsgrupperna inte skapar varianter av generella texter 

eller struktur, eftersom implementeringen förutsätter att diagnoserna fungerar på samma sätt.  

Lina och Karin bedömer att arbetet med att lägga in och redigera texterna i verktyget Stöd och 

behandling bör ligga på en person. Den personen behöver utbildning från Inera. Däremot kan 

produktion och publicering av PDF-dokument läggas på de regionala handläggarna.  

En fråga är om arbetet i någon mån finansieras av de medel som går till patientkontrakt inom 

överenskommelsen Nära vård. Helena meddelar att de medlen till största delen går till 

regionerna och att vi därför inte fått ta del av dem till det nationella arbetet. Däremot kan 

regionerna använda medlen därifrån till att finansiera implementeringen.  

Efter årsskiftet behöver vi en ny samordnare eftersom avtalet med den konsultbyrå som Lina 

och Karin är anställda av löper ut. Samordnaren kan finansieras av nationella medel från 

överenskommelsen men det finns ingen möjlighet att anställa på SKR. För att undvika en dyr 

konsultlösning skulle vi behöva anställa i en region och låna in till SKR. 

Beslut: Hans går vidare med de förslag som finns och återkommer på ett kommande möte.  

15. Laget runt – kliniska prövningar och registerverksamhet 

Föredragande: Alla 

Alla redogör för hur man arbetar regionalt med kliniska prövningar samt med 

registerverksamheten.  

En fråga som framkommer är att den relativt nya nationella samordningsgruppen för 

registeradministratörer på INCA (NRAG-gruppen) har hög arbetsbelastning, kanske på grund 

av att gruppen har varit efterlängtad och många frågor har legat och väntat på att någon ska ta 

tag i dem. Arvid berättar att han diskuterat frågan med flera personer i gruppen under 

sommaren. Han och Maria tar med frågan till AKI och alla tar på sig att vara uppmärksamma på 

om gruppen verkar behöva ytterligare stöd. 

  


