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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Göran Henriks 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund  

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans meddelar att vi har fått en första något nedskalad precisionsmedicinsrapport från 

Nollvision cancer efter förra mötet. Hans föreslår att alla skriver sina kommenterar i den nya 

versionen, med särskilt fokus på vad som ska rensas bort. Kommentarerna ska skickas till Ebba 

senast nästa onsdag. Målet är att fastställa rapporten på mötet den 7–8 december.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 19 oktober fastställs. 

2. Screeningsamordnare 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar att det har kommit in några ansökningar till tjänsten som screeningsamordnare. 

Hans och Thomas Björk-Eriksson har gått igenom ansökningarna och föreslår att två personer 

ska kallas till intervju.  

Beslut: Två personer kallas till intervju för tjänsten som screeningsamordnare. Hans Hägglund, 

Johan Ahlgren och Thomas Björk-Eriksson får i uppdrag att hålla i intervjuerna. 

3. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Under veckan har vi cirkulerat en ny version till nyhet om rapporten om kartläggning av RCC. 

Lena kommer nu att skicka den till Marie Lawrence i beredningsgruppen för Systemet för 

kunskapsstyrning. Om vi får ok av henne kommer den att publiceras på cancercentrum.se 

tillsammans med rapporten. 

Beslut: RCC i samverkan står bakom den nya nyheten om rapporten om kartläggning av RCC. 
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4. Rehabiliteringsvariabler i kvalitetsregistren  

Föredragande: Arvid Widenlou-Nordmark 

Vi tar på nytt upp frågan om att införa rehabiliteringsindikatorer i kvalitetsregister och 

konstaterar att vi är frustrerade över att vi inte kommer framåt i frågan. Nationella 

kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV) använder indikatorerna men i 

övrigt är implementeringen i princip stillastående.  

Som en bakgrund visar Arvid en summering av en gruppdiskussion om 

rehabiliteringsindikatorer mellan ordförande i vårdprogram och kvalitetsregister. Ett problem 

som tas upp är att de som vanligtvis rapporterar till registret har inte tillgång till information om 

rehabilitering. Arvid berättar att det finns KVÅ-koder för de grundläggande variabler som vi vill 

registrera: bedömning av rehabiliteringsbehov, upprättande av rehabiliteringsplan och 

uppföljning av rehabiliteringsplan. Vi skulle kunna jobba med att automatöverföra dessa till 

registren.  

En annan fråga är att diagnosgrupperna uttrycker att de vill ha mer detaljerade variabler än de 

grundläggande, för att de ska vara användbara i uppföljningen. Vi konstaterar att det bästa lätt 

blir det godas fiende i den här frågan och att det vore en stor vinst att få in de grundläggande 

variablerna.  

Vi reagerar också på att det i dokumentationen av diskussionen finns kommentarer som visar på 

en kultur i professionen där man inte tycker att rehabilitering behövs för de egna 

patientgrupperna. Vi konstaterar att vi behöver en tydlig diskussion om vad rehabilitering är och 

att den är en viktig del i patientens vård.  

Sammantaget behöver frågan hanteras från flera håll. Vårdprograms- och 

implementeringsgruppen för cancerrehabilitering vill jobba med frågan och vi ser att de borde 

få i uppdrag att ta fram ett förslag till hur vi ska gå vidare. Ett förslag från oss är att sätta 

samman en fokusgrupp med företrädare från olika delar av professionen, inklusive chefer på 

olika nivåer. Vi ser också att NPO rehabilitering bör bjudas in.  

I anslutning till frågan diskuterar vi mängden indikatorer i registren och att vi bör ta upp en 

diskussion om hur vi kan förmå registren att se över om de kan minskas. 

Beslut: Arvid får i uppdrag att kontakta våra arbetsgrupper för cancerrehabilitering och ge dem 

i uppdrag att tillsammans med NPO rehabilitering komma med ett förslag till hur vi kan komma 

framåt med implementering av cancerrehabiliteringsvariabler i kvalitetsregistren. Johan Ahlgren, 

Björn Ohlsson och Ove Andrén deltar i de inledande diskussionerna med gruppen.  

5. Övriga frågor 

Komplettering av AI-ansökan 

När vi beslutade om utdelning av AI-medel utifrån ansökningar begärde vi in en komplettering 

från en grupp. Den har kommit in och vi är positiva till svaret. 
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Beslut: Kompletteringen godkänns och Johan Ahlgren får i uppdrag att meddela detta till 

gruppen och verkställa utbetalning av medel.  

Nationell samordnare Min vårdplan – hantering av ansökningar 

Anna-Lena meddelar att vi har fått in 16 ansökningar till tjänsten som nationell samordnare för 

Min vårdplan.  

Beslut: Anna-Lena Sunesson, Anna Karevi Verdoes, Lena Sharp och Katja Vuollet Carlsson 

(ordförande för den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor) får i uppdrag att gå 

igenom ansökningarna till tjänsten som nationell samordnare för Min vårdplan och välja ut 

kandidater för intervju.  


