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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Mats Jerkeman, Jakob Dahlberg 

§ 3 Gunilla Gunnarsson

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar om status i arbetet med att anställa en samordnare för Min vårdplan. 

Arbetsgruppen med uppdrag att ta fram förslag till ett webbinarium om screening riktat till 

regionpolitiker har haft ett första möte. 

Maria Sörby har lagt fram ett förslag till nyhet om IPÖ som Johan har slutjusterat. Texten 

godkänns och Johan ser till att den blir publicerad.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 31 augusti fastställs. Anteckningarna från den 25–26 augusti 

behöver justeras och fastställs nästa vecka. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström, Mats Jerkeman och Jakob Dahlberg 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom  

Mats Jerkeman, ordförande i vårdprogramgruppen för mantelcellslymfom, berättar om 

uppdateringen. Han anger att det händer mycket på läkemedelsområdet och att 

vårdprogrammet kommer att behöva uppdateras relativt snart igen med bland annat 

ställningstagande till CAR-T-cellsbehandling.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för mantelcellslymfom fastställs.  
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Fastställande av det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer  

Jakob Dahlberg, ordförande i vårdprogramgruppen för sköldkörtelcancer, berättar om 

uppdateringen. Ett nytt system för klassificering med ultraljud är infört. Tyrosinkinashämmare 

är på väg in, och godkännandet av dessa har pågått under våren och sommaren vilket försvårat 

fastställandet av rekommendationerna. Jacob nämner att Sköldkörtelförbundet lämnat ett 

utförligt remissvar med omfattande synpunkter. Jacob har svarat förbundet men inte fått 

återkoppling.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer fastställs.  

SVF-PREM-enkäter 

Helena berättar att 13 av 21 regioner har skickat ut SVF-PREM-enkäter under 2020. Den 

nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått har sammanställt data från dessa. 

Sammanställningen visar ungefär samma resultat som tidigare, men med lägre svarsfrekvens och 

lägre nöjdhet när det gäller anhörigstöd. Srinivas berättar att Sydöst har skickat in en ansökan till 

etikprövningsnämnden för att kunna publicera dataanalysen i form av en vetenskaplig artikel.  

Gruppen planerar en nyhet om enkäterna. Nyheten ska stärka bilden av att cancervården 

fungerat bra under pandemin och påminna om att SVF-PREM är en värdefull datakälla för 

verksamhetsutveckling. SKR har bett oss att vänta med publiceringen till den 20 september 

eftersom den annars krockar med publiceringen av SKR:s nyhet om väntetidsenkäten.  

Helena frågar om PREM-enkäten ska vara obligatorisk under 2022 och om det ska tas med i 

förhandlingarna om Överenskommelsen. Vi fattar beslut om detta på nästa möte.  

3. Rapport från Tillgänglighetsdelegationen 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson 

Gunilla Gunnarsson berättar om arbetet i Tillgänglighetsdelegationen och det första 

delbetänkandet som nu är på remiss. Gunilla lyfter att väntetider har varit ett problem länge 

men att pandemin har lett till ändrade arbetssätt som kan användas framåt, framför allt på 

ledningsnivå och när det gäller samarbete över olika typer av organisatoriska gränser.    

Vi frågar om hur arbetet med regionernas handlingsplaner har fungerat och Gunilla lyfter att det 

finns flera goda exempel på handlingsplaner, men att arbetet med handlingsplanerna måste vara 

långsiktigt och följas upp. Bland annat har delegationen konstaterat att Väntetidsdatabasen inte 

håller tillräcklig kvalitet för att kunna användas på ett bra sätt i uppföljningen.   

Gunilla nämner att kommentarer om utlandsvård inte ingår i betänkandet eftersom man 

bedömer att dess påverkan på väntetiderna är marginell. Vi konstaterar att utomlandsvården 

orsakar problem som borde belysas men att den är ett symtom på väntetidsläget och därför inte 

hör hemma i betänkandet. Gunilla anger också att kompetensförsörjning inte ingår i 

betänkandet eftersom man lutar sig mot Vårdkompetensrådet i de frågorna.  

Helena Brändström, Lena Sharp och Anna-Lena Sunesson har sedan tidigare i uppdrag att 

skriva ett utkast till remissvar. 


