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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-09-15 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp  

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

§ 5 Karin Mellgren, Christina Landegren, 

Olivia Claesson 

§ 9 Torbjörn Eles 

§ 10 Ulla Allard, Charlotte Bygdemo,  

Bo Erixon, Leif Näckholm, Leif Andersson, 

Jessica Mellquist, Christina Landegren 

§ 11 Lars Holmberg

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 25-26 augusti fastställs. Minnesanteckningarna från den  

7 september fastställs efter förslag på justeringar från Johan Ahlgren och Anna-Lena Sunesson. 

Joint Actions inom EU 

Hans Hägglund informerar om tre Joint Actions (JA) inom EU där Hans deltagit i initiala 

diskussioner efter förfrågan från Socialdepartementet. Det handlar dels om Cancer 

Comprehensive Centers och dels om digitala lösningar och e-Hälsa inom cancervården. För 

närvarande pågår diskussion om utformning av arbetspaket inom respektive JA.  

Förslaget är att SKR:s EU-kontor är den organisatoriska enhet som står för deltagandet och att 

RCC därigenom kan delta i arbetet.  

Beslut: RCC i samverkan stödjer förslaget om att SKR:s EU-kontor är organisatorisk enhet och 

Hans återkommer med uppdatering när arbetet kommit längre. 

Att göra-listan/åtgärder i Stratsys 

Hans uppmanar alla i RCC i samverkan att titta igenom sina åtgärder i Stratsys. 
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2. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Planerade rapporter 

Lena Ivö önskar att vi gör en planering över kommande rapporter så att vi kan planera både 

internt och externt för att få maximal nytta av när i tid och i vilka forum som vi kommer ut med 

rapporter. En årsplan över både egna insatser inklusive en omvärldsspaning som möjliggör att 

vi har tidig information om kommande rapporter. Diskussion om hur RCC kan förhålla sig till 

de principer som SKR:s kommunikation har etablerat utifrån regionernas krav på 

framförhållning om kommande rapporter.  

Diskussion om pågående omorganisation i några regioner avseende kommunikatörsresurser.  

Beslut: Lena tar upp frågan om årsplan för rapporter med kommunikationsnätverket och 

planerade rapporter är också en del i stående kommunikationspunkt på RCC i samverkan.  

Artiklar i Onkologi i Sverige 

Lena Ivö önskar förslag på ämnen till kommande nummer under hösten. 

Beslut: Respektive RCC återkommer till Lena Ivö med förslag på ämnen. 

3. Vilka regimer ska ingå i nationella regimbiblioteket 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

I olika sammanhang har frågan väckts om vissa behandlingsregimer som inte finns i nationella 

vårdprogram eller som är utanför godkänd indikation kan ingå i nationella regimbiblioteket. 

Det finns både för- och nackdelar med att inkludera regimer i regimbiblioteket som är utanför 

godkänd indikation. Det är viktigt ur patientsäkerhetsperspektiv att verka för kvalitetssäkrade 

regimer men det blir också ett motstridigt signalvärde av att inkludera off-label-regimer. 

Diskussionen landar i att nuvarande principer bibehålls, dvs. att behandlingsalternativ som är 

under bedömning hos NT-rådet eller där NT-rådet har avrått för användning inte kommer att 

ingå i regimbiblioteket. Nationella vårdprogrammen är också styrande för vilka regimer som ska 

inkluderas. 

Beslut: RCC i samverkan bibehåller nuvarande princip där endast godkända 

behandlingsalternativ ingår i regimbiblioteket. 

4. Dragning av halvårsrapporten  

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans Hägglund och Lena Ivö har jobbat med sammanställning av rapporten och riktar ett stort 

tack för alla bidrag. Senast fredag 17 september önskas kommentarer eftersom rapporten ska 

skickas vidare måndag 20 september inför godkännande inom SKR. 
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Diskussion om att det är viktigt att lyfta frågan om generiskt kallelsesystem för 

cervixcancerscreening. Noteras också att RCC i samverkan har fått tid den 14 oktober hos 

Sjukvårdsdelegationen för att diskutera frågan om utrotning av cervixcancer tillsammans med 

generiskt kallelsesystem. 

5. Barncancergruppen - inför rapportering till Socialstyrelsen 

Föredragande: Karin Mellgren, Christina Landegren och Olivia Claesson 

Genomgång av delrapport till Socialstyrelsen 

Karin Mellgren berättar att rapporten har en struktur med dels nationellt arbete, dels bilagor för 

det regionala arbetet. Utifrån arbetsgruppens handlingsplan så är 9 insatser slutförda, 29 insatser 

pågår och 22 insatser planeras att startas under 2022. Insatserna är kategoriserade under 

kompetensförsörjning, kvalitetsförbättring, samordning mellan regioner, samordning mellan 

barn och vuxenvård, barn och föräldrars egna erfarenheter och åsikter, kartläggning av 

vårdprocesserna, behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram.  

Kommunikationsinsatser är genomförda med artiklar på cancercentrum.se och Onkologi i 

Sverige, plan för fortsatta artiklar bl.a. utifrån regionala insatser.  

Diskussion om hur frågor till andra aktörer kan aktualiseras och adresseras på ett strategiskt sätt. 

En del är att det tas upp i samband med återkoppling till Socialdepartementet, en annan del kan 

vara en debattartikel i dagspress, det kan också vara ett sätt att peka på en identifierad lucka i 

lagstiftningen.  

Diskussion även om hur apotekarkompetens kan säkras, att NVP långtidsuppföljning 

barncancer går ut på remiss inom kort och då definierar en basstandard för kompetens och 

resurser vilket kan leda till synpunkter samt att riktlinjer kring nationella vårdenheter för 

protonstrålning är viktiga för att bidra till en god och jämlik vård. 

Ekonomi 

Medlen finns på RCC Väst och fördelas på fyra olika ekonomiska aktiviteter. Aktiviteten 

nationell rehabilitering är riktad till stöd för indikatorer inom rehabilitering och ska omföras till 

INCA-kontot men med särskild aktivitet ”uppföljning rehabilitering”. 

Diskussion 

Det är viktigt att vara tydlig med kliniker och regioner att det finns insatser där RCC i 

samverkan står för medel under ett antal år men att dessa insatser sedan bör kunna övergå till 

förvaltning i regionen. En del i tydligheten kan vara att arbetsgruppen visar vilka kostnader som 

RCC står för så att varje region ser vad det kan innebära om satsningen avslutas. 

Barncancer-sidan på cancercentrum.se är en viktig kommunikationskanal för att visa på hur 

löpande insatser och rapporter hänger ihop med satsningen och fasta delrapporter till 

Socialstyrelsen. 

Beslut: RCC i samverkan tackar arbetsgruppen för bra arbete och rapportering och uppdrar till 

RCC Väst att justera i ekonomisk uppföljning. 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-09-15 

 4(8) 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Innan tisdag 21 september ska synpunkter på delrapporten lämnas till Olivia Claesson och vid 

tisdagsmötet fastställs rapporten i RCC i samverkan. Karin Mellgren och Lena Ivö får i uppdrag 

att ta fram ett utkast till debattartikel för att lyfta identifierad lucka i lagstiftningen.  

6. Nationella vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för Waldenströms markroglobulinemi 

Lena Brandefors, ordförande i vårdprogramgruppen, hade förhinder och därför föredrar  

Helena Brändström uppdateringen av vårdprogrammet. Vårdprogrammet omfattar ca 100 

nyinsjuknade patienter per år. Uppdateringen är fokuserad på behandlingsrekommendationerna 

och en läkemedelsrekommendation om Ibrutinib som är utformad tillsammans med NAC. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för Waldenströms markroglobulinemi fastställs.  

Översyn av regionala representanter i vårdprogramgrupper för analcancer och hjärntumör 

Många av vårdprogramgrupperna planerar nu för fysiska möten och därav så aktualiseras det att 

säkerställa vilka regionala representanter som finns. Just nu aktuellt för analcancer och 

hjärntumörer. 

Avisering om att det är på gång ett byte av ordförande för cancer utan känd primärtumör. Det 

finns kandidat inom gruppen som kommer att diskuteras på kommande möte.  

Beslut: Respektive RCC säkerställer att rätt regionala representanter finns i respektive grupp 

och återkopplar till Helena Brändström i samband med nästa möte. 

7. Rapport från styrgrupp precisionsmedicin 

Föredragande: Hans Hägglund 

RCC i samverkan ska analysera och beskriva vilka utmaningar och konsekvenser framstegen 

inom precisionsmedicin har inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården och 

hur detta t.ex. kommer påverka behandling av cancerpatienter och om det kommer påverka 

kostnaderna för cancervården. Nollvision cancer har fått uppdraget att utarbeta rapporten och 

styrgruppen har träffats för att diskutera innehåll och arbete. Bo Alm är anlitad som 

redaktör/skribent för rapporten. Rapportens målgrupp är politiker och tjänstemän, det kommer 

även att skrivas en fylligare antologi som riktar sig till fler målgrupper. 

En första version av rapporten ska finnas 30 september och en slutversion i mitten av oktober. 

Beslut: RCC i samverkan avsätter 300 tkr för uppdraget och senast 15 oktober föredras 

slutversion av rapporten, antologin slutförs under december som en fördjupningsdel.  
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8. RCC-dagarna 2022 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson  

RCC Norr ska arrangera RCC-dagarna den 17-18 maj 2022. Anna-Lena Sunesson önskar övriga 

RCC:s medskick på om dagarna ska arrangeras fokuserade på fysiskt eller digitalt deltagande. 

Diskussion om att det finns ett stort behov av att träffas fysiskt och att en viktig del i RCC-

dagarna är att träffas fysiskt. Stor enighet om att inriktningen ska vara fysiskt möte men med 

möjlighet till att plenumföredrag sänds digitalt. Anna-Lena tar gärna emot inspel på frågor att ta 

med i agendan.  

Beslut: RCC i samverkan är eniga i att arrangemanget ska utgå från fysiskt deltagande men med 

möjlighet till att digitalt ta del av plenumföreläsningar.  

9. Uppföljning av utvecklingsplaner register första halvåret 2021 

Föredragande: Torbjörn Eles 

Torbjörn Eles presenterar hur arbetet gått hittills utifrån årets utvecklingsplaner. Årets planer 

har utgått från en tydlig prioritering av ärenden som till stora delar har kunnat följas i 

genomförandet.  

Utvecklingsgrupp Norr 

Gruppen har haft personalomsättning och periodvis fått stöd av konsulter men är nu 

fullbemannad och ligger bra till utifrån planen. 

Utvecklingsgrupp Uppsala 

Gruppen har en mycket god personalkontinuitet. Har många både stora och komplexa ärenden 

som har gjort att man ligger efter årsplanen och kommer därför att behöva prioritera bort 

ärenden från årsplanen. 

Utvecklingsgrupp Väst 

Gruppen har under året haft både föräldraledighet och sjukskrivning vilket gör att konsult 

stöttar upp. Utvecklingen av barncancerregistret är komplext och har tagit mycket resurser, 

vilket innebär att vissa andra ärenden behöver prioriteras bort från årsplanen. 

Summering  

• Utvecklingsgrupperna har flera stora projekt under året samt att mängden olika projekt 
skapar stora utmaningar för registerorganisationen att hantera. 

• Viss utveckling kommer att behöva flyttas till nästa år.  

• Extra resurser under året är/har varit en förutsättning för att hantera utvecklingen under 
året. 
 

Beslut: RCC i samverkan tackar för bra dragning.  
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Status överföring av läkemedelsinformation från Cytodos och CytoBase till INCA 

CytoBase 

Region Skåne är i produktion sedan hösten 2019.  

Västra Götalandsregionen genomför funktionstest under september och verksamheten 

acceptanstestar under oktober. 

Cytodos 

Region Östergötland har uppstartsmöte för testning 15 september och testning kan påbörjas  

25 oktober. Kontakt finns etablerad med Region Uppsala för att de ska vara nästa region på tur. 

RCC behöver skicka ut information till regionerna så att de kan planera in integrationsprojekt 

under 2022. Informationsunderlag finns framtaget.  

Beslut: Torbjörn Eles och Arvid Widenlou Nordmark skickar informationsunderlaget till  

RCC i samverkan som sedan skickar till relevanta personer sjukvårdsregionalt (RPO, 

chefsamråd, styrgrupp etc.) samt systemförvaltare/objektägare regionalt för Cytodos/CytoBase. 

Viktigt att det framkommer vilka personer i sjukvårdsregionen som utskicket går till.  

10. Nationell arbetsgrupp patientsamverkan 

Föredragande: Ulla Allard 

Hans Hägglund hälsar Nationell arbetsgrupp patientsamverkan (NAP) välkommen och ber om 

ursäkt för kort framförhållning avseende inspel till diskussioner om ÖK 2022. 

Ulla Allard, representant från Mellansverige, föredrar NAP:s inspel på vilka områden som är 

viktiga att lyfta fram inför årets överenskommelse. NAP framhåller att det är viktigt att vi håller 

fast vid 2021 års överenskommelse och att 2022 blir en fortsatt utveckling av den tidigare 

överenskommelsen. Områden som nämns är t.ex. prevention, screening, palliativ vård och 

rehabilitering, samt SVF. Ett område som är viktigt att lyfta fram är det aktiva överlämnandet 

från slutenvården till primärvården, i dagsläget är detta en svag länk. Vi diskuterar hur detta kan 

förbättras med förslag från Syd om cancersjuksköterskor, att ta lärdomar av SVF-arbetet för 

förbättrad kontakt med primärvården, utbildningar för distriktsjuksköterskor m.m. NAP lyfter 

också att man bör prioritera insatser för cancersjukdomar med högst dödlighet. Ytterligare en 

fråga som NAP önskar att vi fokuserar på mer är att få till stånd PREM-enkäter även för 

behandlingsfasen och inte enbart kopplat till utredning via SVF. 

RCC i samverkan konstaterar att de områden som NAP lyft är samstämmigt med de områden 

som RCC i samverkan också har identifierat som viktiga.  
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11. AI och nya arbetssätt - beslut om utlysta medel 

Föredragande: Lars Holmberg 

Lars Holmberg föredrar de inkomna ansökningarna. Han har bedömt ansökningarna utifrån 

relevans, genomförbarhet, gruppens kompetens och rimlighet i budget. Hans Hägglund och 

Johan Ahlgren formulerar beslut och återkoppling till grupperna, detta föredras på ett 

kommande tisdagsmöte innan de som ansökt får återkoppling. 

12. IPÖ 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan Ahlgren föredrar om plan för fortsatt förvaltning av IPÖ där vi behöver arbeta med 

ekonomin, utveckling, ”säljorganisation” och kopplingar mot omvärlden. Arbetet för IPÖ 

måste också möjliggöra att även andra system än INCA kan använda strukturen. 

Arbetsgruppen för IPÖ som Johan leder fortsätter att arbeta med förvaltningsplanen. Johan 

kommer att fördela olika arbetsuppgifter till arbetsgruppens medlemmar. Gruppen kommer att 

bli kallad till nytt möte.  

Beslut: Johan Ahlgren kallar arbetsgruppen till nytt möte för att sedan återkomma till RCC i 

samverkan. 

13. Övriga frågor 

Cancerfondens rapport om screening 

Diskussion om den aktuella Cancerfondsrapporten om screening där det finns exempel på 

tolkningar av resultat som kan missuppfattas. Rapportens huvudbudskap är viktigt att 

understödja och att det krävs såväl ökat som mer jämlikt deltagande i screeningprogrammen.  

Analys av pandemins påverkan på kliniska studier 

Johan Ahlgren påminner om aktuell enkät till kliniker om hur pandemin påverkat arbete med 

kliniska studier och redovisar vilka enheter som svarat hittills. Dock är det relativt låg 

svarsfrekvens ännu vilket gör att svarstiden förlängs till 15 oktober. Utkast till rapport ska vara 

färdigt v. 51 för att publiceras i januari 2022. 

Diskussion om vikten av att få med svar från stora kliniker som arbetat systematiskt med att 

bibehålla arbetet med kliniska studier under pandemin.  

Beslut: Respektive RCC, med stöd av sin representant i Cancerstudier i Sverige, påminner i sin 

sjukvårdsregion om vikten av att svara på enkäten. 

Screeningwebbinarium 

Lena Ivö berättar att SKR anordnar ”Politikerinfo” en gång per månad. Frågan är ställd till 

arrangörerna om cancerscreening kan vara ett ämne att diskutera på mötet tillsammans med 
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Socialstyrelsen. Beredning pågår och om ärendet kommer med så blir det vid ett möte i 

november.  

Förslag på tider för möten våren 2022 

Diskussion om hur möten för RCC i samverkan ska planeras under 2022. Vilka möten ska vara 

fysiska och vilka ska vara digitala samt när på året som de fysiska mötena bör planeras.  

Diskussion om att planera för att digitala heldagsmöten alltid är på samma veckodag eftersom 

det finns planeringsmässiga fördelar med det.  

Beslut: Principer för 2022 är att det är fysiska internat i januari, maj (RCC-dagar), augusti samt 

november eller december, och de är i Stockholm eller Uppsala för att underlätta resvägar. 

Digitala heldagsmöten är normalt på tisdagar kl 10-17. RCC i samverkans internat den  

7-8 december 2021 blir ett fysiskt möte i Stockholm med möjlighet till digitalt deltagande.  

Hans Hägglund återkommer med förslag på datum för möten 2022. 


