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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-10-05 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp  

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Anna Karevi Verdoes 

Gustav Ekbäck 

Göran Henriks  

Ove Andrén 

Ralf Segersvärd 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

§ 2 Frida Smith  

§§ 4–5 Torbjörn Eles  

§ 6 Ebba Hallersjö Hult  

§ 7 Johan Assarsson  

§ 7 Ingela Pirttilä 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 28 september fastställs efter mindre justeringar.  

Inför Dagens Medicins cancerdag 6 oktober 

Hans Hägglund ger en introduktion till innehållet i dagen och efterhör synpunkter på vilka 

budskap om pandemins påverkan på cancervården som RCC i samverkan anser centrala att 

belysa. Efterföljande diskussion om hur dödlighet i cancer kommer att påverkas på kort och 

lång sikt. 

2. Kontaktsjuksköterskestudie 

Föredragande: Frida Smith 

Frida Smith presenterar upplägget av studien och hur det kan genomföras genom en delad 

finansiering mellan externa medel och stöd av en eller flera RCC. Diskussion om att det är 

viktigt att utvärdera och utveckla rollen som kontaktsjuksköterska men att det krävs dialog med 

klinikerna för att få till förändring och stärka rollen. Sedan tidigare diskussion i RCC i 

samverkan har planen för genomförandet justerats och utifrån det kommer RCC Väst,  

RCC Stockholm Gotland och RCC Syd att bidra med resurser till arbetet.  
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Beslut: RCC i samverkan tackar för dragningen och varje RCC värderar frågan och 

återkommer till Thomas Björk-Eriksson om man vill delta. 

3. IPÖ-förvaltning 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan Ahlgren summerar hur långt RCC i samverkans arbetsgrupp för IPÖ-förvaltning kommit 

och vad som är nästa steg. Arbetet är kategoriserat under ekonomi, utveckling, säljorganisation 

och kopplingar mot omvärlden. En långsiktigt hållbar lösning är att regionerna står för 

grundfinansiering. RCC i samverkan behöver lösa finansiering för 2022 och underlag för 

objektsavtal mellan samtliga RCC behöver tas fram så snart som möjligt. Arbetsgruppen 

kommer att ha möten varannan vecka fram till årsskiftet. 

Diskussion om vad löpande förvaltningskostnad skulle vara för respektive region och hur olika 

regioner har systematik för att stödja nya arbetssätt under en införandeperiod. Hur kan RCC 

förmå fler regioner att nyttja befintliga uthopps-/integrationslösningar som underlättar för 

vårdpersonalen om nya vårdinformationssystem inte kommer att erbjuda motsvarande IPÖ-

funktionalitet?  

Beslut: RCC i samverkan tackar för dragningen. 

4. Tjänsten ”Informationsförsörjning INCA” via Ineras nationella 

tjänsteplattform 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles föredrar att mer än hälften av regionerna nu har 

svarat på Ineras avsiktsförklaring avseende tjänsten ”Informationsförsörjning INCA”. Tre 

regioner har svarat nej, 9 regioner ja och 9 regioner har inte svarat ännu. Eftersom 

storstadsregionerna har svarat ja så har regioner motsvarande ca 67 % av befolkningsmängden 

nu gett positivt svar. De regioner som har svarat nej har uppgett att de i grunden är positiva till 

informationsförsörjning av INCA via nationella tjänstekontrakt men är negativa till att 

lösningen är paketerad i en ny tjänst hos Inera. Nästa steg är att Inera ska samla in svar från fler 

regioner och sedan tas det samlade underlaget upp i Ineras ledningsgrupp för beslut om tjänsten 

ska tillhandahållas. Johan Ahlgren har kontakt med en av deltagarna från Mellansverige i Ineras 

regionala programråd och planerar för ett möte kommande veckor för att stötta regionerna i 

Mellansverige med ett svar på avsiktförklaringen. 

Beslut: RCC i samverkan tackar för dragningen. 

5. INCA-budget 2022 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

I arbetet med budget för 2022 så saknas det ännu delar för att det ska vara en budget i balans. 

En del i det är att intäkterna minskat samtidigt som kostnaderna inte minskat.  
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På intäktssidan är det nu färre register inom psykiatriområdet eftersom några register flyttats till 

Stratum som är Registercentrum Västs plattform. Det är lägre köp av registerspecifik 

utvecklingstid av registren, den externa finansieringen av IPÖ har avlastat 

infrastrukturkostnader 2019–2021 (t.ex. tid av Sogeti och nationella resurser) samt en 

oförändrad prismodell gentemot registren sedan 2017 och då sänktes priset för plattformen 

utifrån minskade anslag till registren.  

På kostnadssidan har vi nu fullbemannade utvecklingsgrupper, och det har varit gradvis ökade 

licens- och serverkostnader samt att integrations-/automationsprojekt med t.ex. Kundgrupp 

Cosmic, Inera och Cytodos/CytoBase tar utvecklingsresurser men inte leder till intäkter. 

Diskussion om vilka förutsättningar som finns för att avsätta medel för att stärka arbetet med 

informatik och integrationer. 

Beslut: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn jobbar vidare med budgeten tillsammans med 

controller i VGR och återkommer senast 19 oktober med nytt underlag. 

6. Avstämning Nollvision inför etapp 2 – ny verksamhetsplan 2022–24 

Föredragande: Hans Hägglund och Ebba Hallersjö Hult 

Ebba Hallersjö Hult redogör för det arbete som Nollvision cancer hittills har gjort och ansatsen 

att börja med lungcancer för att kunna stärka tvärfunktionellt arbete och åstadkomma 

systemförändringar. Exempelvis har man möjliggjort insatser inom arbetet med IPÖ, samarbete 

med Genomic Medicine Sweden (GMS), strukturerad svarsmall inom patologi för lungcancer, 

rapport inom precisionsmedicin samt seminarier inom bland annat tidig upptäckt av lungcancer.  

Diskussion om vad som ska ingå i kommande verksamhetsplan och vad vi tillsammans kan 

åstadkomma inom innovationsområdet. Områden som identifierades var: 

• insatser för att öka kunskapen hos beslutsfattare och politiker om vad precisionsmedicin 
är, en möjlighet är att följa upp rapporten om precisionsmedicin med en utbildning eller 
ett seminarium riktat till politiker.  

• psykisk hälsa och suicidalitet hos cancerberörda.  

• tobaksavvänjning på recept, både som stöd för att ta upp frågan för personalen vid 
vårdmötet och hur stöd sedan kan ges till medborgaren. Inom detta område är RCC 
Stockholm Gotland redan aktiva och är även på gång att starta en pilotstudie på 
lungcancerscreening som inkluderar rökavvänjning.  

Ett närliggande arbete är den testbädd som nyligen beviljades finansiering av Vinnova. ”Test 

Bed Sweden for Clinical Trials and Implementation of Precision Health in Cancer Care” har 

fokus på kliniska studier och införande av precisionsmedicin och där ingår bland annat 

Genomic Medicine Sweden som part.  

Nollvision cancer och testbädden är olika innovationsmiljöer men kommer att ledas i nära 

samarbete.  
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Beslut: RCC i samverkan tackar Ebba Hallersjö Hult för en bra dragning och ser fram emot 

fortsatt dialog om inriktning för 2022–2024.  

7. Patologi och ledtider 

Föredragande: Johan Assarsson och Ingela Pirttilä 

Johan Assarsson och Ingela Pirttilä ger en bakgrund med tidigare arbeten inom ledtider inom 

patologi. En del i resultatet är ”modell och mätpunkter för uppföljning av ledtider inom klinisk 

patologi” samt efterföljande arbete med att implementera modellen. Från 1 jan 2020 har arbetet 

övergått till förvaltningsorganisation. I dag levererar ca hälften av regionerna sina ledtider inom 

patologin till väntetidsdatabasen på SKR. Diskussion om vilka hinder som gör att ca hälften av 

regionerna inte är anslutna samt generellt om utmaningar inom patologin.  

Kvalitetssäkring av data sker genom inbyggd validering i samband med överföring av 

information. Huvudsakliga ansvaret ligger på den rapporterande enheten som förväntas att 

aktivt arbeta med validering och kvalitetssäkring. Volymerna är så omfattande att 

kvalitetssäkring behöver ske automatiserat och med stöd av rapporteringssystemet.  

Diskussion om hur resultat kan presenteras, t.ex. att 10:e och 90:e percentilerna alltid visas samt 

att det troligen är intressant att visa resultat för olika diagnoser eftersom det är stora skillnader 

på väntetider inom olika diagnoser. För att kunna förbättra ledtider inom cancervården är det 

viktigt med nedbrutna ledtider för olika områden såsom patologi och radiologi. 

Diskussion om respektive RCC får ta del av resultaten för att kunna arbeta aktivt i sin 

sjukvårdsregion. Ingela och Johan tar med sig frågan för att se om det är möjligt att lösa på 

liknande sätt som för väntetidsdatabasen i övrigt. 

Beslut: RCC i samverkan tackar för en bra dragning och fortsätter diskussion om vilka insatser 

RCC kan bidra med. 

8. Cervixcancerprevention 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Helena Brändström 

Möte med sjukvårdsdelegationen 14 oktober 

Helena presenterar bakgrunden till mötet utifrån tidigare dragning för hälso- och 

sjukvårdsdirektörerna i maj 2021. Det handlar dels om ”utrota cervixcancer” och dels om 

”generiskt kallelsesystem”. Helena kommer att hålla i dragningen och Miriam Elfström deltar 

som expert. 

Diskussion om underlagen och behov av justeringar inför inlämning av underlagen.  

Beslut: RCC i samverkan fastställer båda underlagen efter vissa justeringar och de kompletteras 

med kontaktpersoner.  
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Avsiktsförklaring angående generiskt kallelsesystem 

Diskussion om att det är viktigt att årlig förvaltningskostnad är tydlig i avsiktsförklaringen samt 

huruvida Cytburken ska ingå i en årlig samlad förvaltningskostnad.  

Beslut: Arvid Widenlou Nordmark tar fram förslag på avsiktsförklaring och inkluderar årlig 

förvaltningskostnad för Cytburken. RCC i samverkan fastställer avsiktsförklaring innan den 

skickas ut till regionerna. 

Stöd till generiskt kallelsesystem 

Det finns medel avsatt i ÖK 2022 om stöd till generiskt kallelsesystem. Arbetet med att utveckla 

systemet pågår och förväntas vara klart så att regioner kan ansluta från Q1 2023.  

Beslut: Medlen förs över till RCC Väst som är stödjande till cervixcancerprevention samt 

arbetar med utveckling av kallelsesystem. 

Cytburken – finansiering 2022 

I dag nyttjas Cytburken av 19 av 21 regioner och Blekinge är på väg in i systemet utan att 

användarna finansierar lösningen. De senaste åren har RCC Väst erhållit stöd från RCC i 

samverkan för att täcka kostnader för lösningen. Inför 2022 är behovet detsamma. Diskussion 

om hur olika delar i ett samlat stöd för cervixcancerprevention kan nyttjas bäst tillsammans, 

t.ex. kallelsesystem och kvalitetsregistrets analys- respektive processdel.  

Beslut: Thomas Björk-Eriksson säkerställer nivån för finansieringsbehov 2022 och meddelar 

Helena Brändström. Arvid Widenlou Nordmark kontrollerar hur utvecklingen av det generiska 

kallelsesystemet går och när regioner kan ansluta till det. Frågan om kallelsesystem och 

kvalitetsregister tas tillbaka till beredningsgruppen. 

Dialogforum med Socialstyrelsen 21 oktober 

Helena Brändström presenterar agenda för kommande dialogforum. En avslutande del i 

programmet är en gruppdiskussion om hur man kan nå de grupper som har lågt deltagande i 

screeningprogram och vilka åtgärder som sätts in i olika screeningprogram. Diskussion om att 

det är mycket bra att fokusera på denna viktiga fråga för att kunna dra lärdomar mellan olika 

sjukdomsområden. 

9. Min vårdplan 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson och Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson har tagit fram utkast på annons som diskuterades och fastställdes efter 

mindre justeringar och kommer att publiceras så snart som möjligt. Lena Sharp har pågående 

dialog med en person som kan stötta med arbetet i stöd och behandling. Helena Brändström 

och Anna-Lena Sunesson ska delta vid mötet med regionala handläggare för att diskutera vad 

ett förändrat arbetssätt innebär för deltagarna i gruppen. 
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Revidering av ”Uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional representant – Nationell arbetsgrupp 

för diagnosspecifik patientinformation till Min vårdplan”. Uppdragsbeskrivningen justeras med 

formuleringar om att man ska bidra i arbetet med patientrapporterade mått. 

Förslag att gå över till fasta remissdatum för Min vårdplan som följer samma struktur och 

datum som för nationella vårdprogram. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer  

• innehållet i annonsen inför publicering,  

• uppdragsbeskrivning för sjukvårdsregional representant och 

• att det sker en övergång till fasta remissdatum. 

10. IHI-mötet 2022 

Föredragande: Hans Hägglund och Göran Henriks 

Det har kommit in ett antal förslag till föredrag/abstracts från cancerområdet inför 

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022, det är följande ämnen: 

1) Regimbiblioteket 

2) Utrotning av cervixcancer 

3) RCC:s arbete med psykisk ohälsa och suicidalitet hos cancerpatienter 

4) Rökfritt Sverige 2025 

5) Min vårdplan 

6) IPÖ 

7) Levla 

Göran Henriks har diskuterat med programansvariga om att försöka få till ett besök på Kraftens 

hus för internationella gäster onsdag 30 mars tillsammans med andra motsvarande 

organisationer i Sverige. Inspel från Maggie´s House kan vara en del i programmet. 

SKR har en session med Population Health, ett förslag är att lyfta in Rökfritt Sverige 2025 i den 

sessionen. Thomas Björk-Eriksson förmedlar kontaktuppgifterna för Hanne Tönnesen och 

Matz Larsson. 

IPÖ har fokus på hur mötet mellan vårdgivare och patient kan gå till med digitala stöd och 

Maria Sörby har lämnat in ett underlag. 

Thomas Björk-Eriksson förmedlar kontaktuppgifter för Lise-Lotte Risö Berglind angående 

psykisk hälsa och suicidalitet hos cancerpatienter. 

Levla handlar om hur skolan och RCC kan arbeta inom cancerprevention där RCC utvecklat en 

digital utbildning i cancerprevention för skolsköterskor. Nästa steg är sedan ett stöd till lärarna i 
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utsatta områden för ett bättre cancerpreventivt arbete i skolan med barnen som målgrupp. 

Europeiska kodexen är utgångspunkten för hela arbetet.  

Hälsoinformatörer som jobbar i stadsdelarna består av frivilliga som arbetar på uppdrag av 

RCC. Här pågår utvärdering av arbetet genom en doktorand, fokus är på hur hälsoinformatörer 

når fram i områden och grupper där ”myndigheterna” normalt inte når fram (genom peer-to-

peer). 

Det finns möjlighet att skapa session (ca 60 min) med övriga förslag givet att det går att 

paketera dem på ett ändamålsenligt sätt utifrån konferensens ansats. En möjlighet är att göra ett 

samlat paket om ”kunskapsstöd” med regimbiblioteket, Min vårdplan och nationella 

vårdprogram.  

Beslut: Thomas Björk-Eriksson och Anna Karevi Verdoes förmedlar kontaktpersoner för 

Kraftens hus, Ett rökfritt Sverige 2025 och psykisk ohälsa och suicidalitet hos cancerpatienter. 

Björn Ohlsson förmedlar kontaktpersoner till regimbiblioteket. 

Lena Sharp förmedlar kontaktpersoner till Levla och hälsoinformatörer. 

11. Övriga frågor 

Förslag på mötesdatum våren 2022 för RCC i samverkan  

Föredragande: Hans Hägglund 

• 11/1 (digitalt) 

• internat 26-27 januari  

• 15/2 (digitalt)  

• 15/3 (digitalt)  

• 5/4 (digitalt)  

• 26/4 (digitalt)  

• RCC-dagar 17–18/5  

• 7/6 (digitalt) 

Beslut: Mötesdatum är OK och fastslås. Tove skickar ut kallelser. Korta tisdagsmöten löper 

från 11 januari till 21 juni undantaget de tisdagar då det är heldagsmöten. 

Dags att uppdatera uppdragsbeskrivningar och samla in årsrapporter för nationella 

arbetsgrupper 

Föredragande: Helena Brändström 

För nationella arbetsgrupper där respektive RCC är stödjande ska det samlas in årsrapporter i 

november. Helena visar att mallar och stödmaterial finns på Projectplace och där finns även 

rutin för ”Hantering av nationella arbetsgrupper”. Diskussion om vad det innebär att vara 

stödjande samt behov av att säkerställa att nya grupper som utsetts under 2021 kompletteras i 

excelfil över arbetsgrupper. Diskussion om ansatsen att bjuda in respektive ordförande för 

arbetsgrupperna till årligt möte i januari för att bidra till att skapa en helhetsbild. 
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Diskussion om behovet av objektsavtal för Cancerstudier i Sverige – och att det pågående 

arbetet om hur pandemin påverkat kliniska studier kan leda till förändringar i 

objektsavtal/uppdrag. 

Beslut: Ta upp på kommande internat i december vad det innebär att vara stödjande för en 

arbetsgrupp.  

Deltagande i möte om vårdgarantin och förhållande till SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Tillgänglighetsdelegationen anordnar möten för att fortsätta diskussionen om det går att utnyttja 

erfarenheter från SVF, den 9 nov kl 9–11 respektive 10 nov kl 13–15.  

Helena Brändström, Lena Sharp och Johan Ahlgren är anmälda.  

Vägen framåt – förslag till uppdaterat dokument 

Föredragande: Helena Brändström och Arvid Widenlou Nordmark 

Ny version finns på Projectplace och alla läser igenom och gör förslag på justeringar. 

Synpunkter behöver komma in senast 20 oktober eftersom vi den 27 oktober följer upp 

diskussionen vid möte i RCC i samverkan. Inspel till ÖK 2022 är redan gjorda i samband med 

gruppredovisningar. 

Beslut: Respektive RCC inkommer med synpunkter eller gör förslag till justeringar senast  

20 oktober. 

Jävsdeklaration preventionsgruppens ordförande 

Föredragande: Helena Brändström 

Ellen Brynskogs jävsdeklaration innehåller inga deklarerade engagemang. 

Beslut: RCC i samverkan godkänner Ellen Brynskogs jävsdeklaration.  

Systematisk översikt över effekt av tobaksrökning i samband med cancerbehandling 

Föredragande: Johan Ahlgren 

RCC Mellansverige arbetar med en översikt över effekt av tobaksrökning i samband med 

cancerbehandling. Diskussion om det finns intresse för och möjlighet till en motsvarande insats 

för alkoholkonsumtion. Johan Ahlgren har kontakt med Antonis Valakis som är intresserad av 

att göra ny genomgång för alkoholkonsumtion. Preliminär uppskattning är att det kostar ca  

300 tkr att göra en motsvarande genomgång. 

Beslut: RCC i samverkan stödjer förslaget.  


