
 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-12-07–08 

 1(11) 

 

 

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 

Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-12-07–08 

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 

Björn Ohlsson 

Anna Karevi Verdoes 

Göran Henriks (§ 1–8) 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Fredrik Liedberg 

§ 4 Stefan Rydén, Erika Anthoney-

Oscarson, Per-Henrik Zingmark  

§ 5 Kenneth Villman 

§ 8 Tufve Nyholm, Björn Zackrisson 

§ 10 Ebba Hallersjö Hult, Frida Lundmark, 

Richard Rosenquist Brandell,  

Anders Edsjö, Peter Asplund 

§ 11 Marcela Ewing 

§ 12 Annika Sjövall 

§ 14 Ylva Hellstadius, Ingemar Sjöberg 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans gör en summering av de senaste årens arbete och blickar framåt. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Fredrik Liedberg 

Fastställande av nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för urotelial cancer 

Fredrik Liedberg, ordförande i den nationella vårdprogramgruppen, berättar om 

uppdateringarna i vårdprogrammet och vårdförloppet. En nyhet är en rekommendation om att 

använda FDG-PET-DT i fler situationer än tidigare. Fredrik anger att det finns god evidens för 

att PET ändrar handläggningen i vart fjärde fall och att det rör sig om cirka 400 extra 

undersökningar om året. Vi konstaterar att många vårdprogram lägger in PET i diagnostiken nu 
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och att det finns en risk för undanträngning om regionerna inte förmår göra korrekta 

prioriteringar. 

I SVF finns en pågående diskussion om kriterierna för välgrundad misstanke men dessa är inte 

ändrade. Fredrik räknar med att kunna ha en förnyad diskussion om uppdatering under första 

halvan av nästa år, utifrån ny data. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och 

urinrör fastställs. 

Beslut: Det standardiserade vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 

fastställs. 

Nationella vårdprogramgruppen för myelodysplastiskt syndrom, MDS 

Beslut: Alla får i uppdrag att utse regionala representanter till den nationella 

vårdprogramgruppen för MDS och mejla till Helena Brändström. 

Återrapportering från möte om PDL1-hämmare 

Helena rapporterar från mötet mellan NT-rådet och vårdprogramordförandena om ny process 

för införande av PDL1-hämmare i vårdprogrammen. Båda parter ser att det kommer att finnas 

svårigheter med att väga in ett sekretessbelagt pris, men att det är positivt att ha en process som 

skyndar på införandet av läkemedel. Vårdprogramgrupperna kommer att få tillgång till priserna 

men inte få sprida dem. Den nya rutinen finns beskriven på janusinfo.se.   

Det finns en samsyn om att systemet med sekretessbelagda priser skapar problem men 

medskicket från NT-rådet är att det inte finns några möjligheter att ändra på detta. 

Ordförande i nationella vårdprogramgruppen för tjock- och ändtarmscancer  

Helena berättar att det finns en person som är intresserad av att bli ordförande i gruppen och 

att en process är igång.  

Vakanser i vårdprogramgrupper 

Helena lyfter att det är vakanser i följande grupper och uppmanar cheferna att försöka fylla 

dem.  

• NVP Anal: sydöst 

• NVP Matstrupe-magsäck: väst. 

 

Srinivas lyfter att det är svårt att få personer att engagera sig regionalt i diagnoser som är 

nationellt nivåstrukturerade. 

3. Ledarskapsutbildningar 

Föredragande: Hans Hägglund och Maria Rejmyr Davis 

Maria Rejmyr Davis, Göran Henriks, Anna Karevi Verdoes och Hans Hägglund har jobbat 

vidare med sitt uppdrag om att inventera ledarskapsutbildningar. Inventeringen visar att det 

https://janusinfo.se/nationelltinforandeavlakemedel/nyheter/nyheter/ntradetsprocessforpdl1hammare.5.4f00d4fb17ca6cedea366902.html
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finns flera universitetsutbildningar med fokus på ledarskap i hälso- och sjukvård. Även flera av 

regionerna/samverkansregionerna ger utbildningar i samverkan med kunskapsstyrningen. Det 

finns också nätverk inom flera regioner och sjukhus för chefer och ledare.  

Vi diskuterar om vi bör ta fram ett utbildningspaket om RCC och cancerstrategin att sälja in till 

dessa utbildningar, men konstaterar att det är tveksamt om de olika utbildningsleverantörerna är 

intresserade av att använda ett sådant material. Vi enas om att i stället fokusera på att ta fram en 

gemensam utbildning för våra egna processledare, som ett första steg. Syftet bör vara att alla 

som arbetar med processerna får grunderna i processarbete och input från andra delar av landet. 

Ett förslag är att börja med en diagnos och sedan bredda, men vi ser också att vi behöver 

samlas regionalt, tvärs över diagnoserna. Ytterligare en idé är att skapa smala utbildningar om 

t.ex. kvalitetsarbete genom kvalitetsregister.  

Det pågår också ett arbete med en PowerPoint-presentation och en film om RCC, som kan 

användas i alla sammanhang där RCC:s arbete ska presenteras, samt ett introduktionsmaterial 

för nya medarbetare. Lena Ivö ansvarar för detta. 

Beslut: Arbetsgruppen för ledarskapsutbildningar får i uppdrag att ta fram ett förslag till en 

processledarutbildning. Björn Ohlsson går in i gruppen.  

4. Nivåstrukturering 

Föredragande: Ralf Segersvärd, Stefan Rydén, samt Erika Anthoney-Oscarson och Per-Henrik Zingmark 

(Socialstyrelsen) 

Erika och Per-Henrik från Socialstyrelsen presenterar status för de åtgärder där ansvaret för 

nivåstruktureringen är överförd eller under process för överföring. RCC i samverkan kommer 

att fortsätta att följa upp de områden som ännu inte är överförda.  

Vi diskuterar också hur vi ska hantera de områden där regionerna inte följer den 

överenskommelse som är beslutad. Vi konstaterar att vi bör lyfta frågan till hälso- och 

sjukvårdsdirektörsnivå för förankring där inför eventuellt nytt beslut i sjukvårdsdelegationen.  

Socialstyrelsen vill ha fortsatt dialog om bruttolistan. Vi meddelar att dialogen bör ske med Ralf. 

Nitton sakkunniggrupper ska tillsättas varav en eller två är aktuella inom cancer. Ralf skickar ut 

information om nomineringar.  

Vi diskuterar om vi bör utvärdera vårt arbete med nivåstrukturering, framför allt hur beslut om 

nationella enheter togs. Vi konstaterar dock att vi själva kommer att avsluta vårt arbete på 

området varför nyttan för framtiden av en utvärdering behöver beaktas innan en sådan görs. Vi 

ser också att Socialstyrelsens process för beslut är så annorlunda att de inte har någon självklar 

nytta av våra lärdomar. Tills vidare avvaktar vi med sådan utvärdering.  

Stefan Rydén avslutar sitt arbete med nivåstruktureringen vid årsskiftet och vi tackar honom för 

allt arbete.  

Beslut: Ralf Segersvärd får i uppdrag att bereda frågan om nivåstrukturering till hälso- och 

sjukvårdsdirektörsnätverket, med en uppmaning att bekräfta eller revidera de befintliga beslut 
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där följsamheten är låg. Det gäller pankreas, gallvägar, sarkom, radio-kemoterapi vid analcancer 

samt matstrupskirurgi. Ralf återkommer till RCC i samverkan med förslag till underlag. 

Beslut: RCC i samverkan skickar inte remissvar på de områden där Socialstyrelsen tagit över ett 

färdigt område från oss. 

5. Läkemedelsfrågor 

Föredragande: Hans Hägglund, Arvid Widenlou Nordmark och Kenneth Villman 

Åtgärder för att öka inrapporteringen i register för läkemedel 

Arvid föredrar ett förslag till ny strategi för att öka inrapporteringen i registret för läkemedel.  

Vi konstaterar att automatöverföring är målet men att vi behöver en strategi för att öka 

registreringen redan nu. Vi ser också att överföringen från Cytodos och CytoBase inte ensamt 

löser hela problemet eftersom tablettbehandling inte alltid finns registrerat där. Det behövs 

också information från journalsystemen, om performance status och utsättningsorsak, som 

behöver överföras antingen till Cytodos/CytoBase eller direkt till registret.  

Kenneth Villman har tidigare berättat att Region Örebro län kan ta ut en lista ur journalsystemet 

som visar vilka patienter som har fått de läkemedel som ska registreras. Utifrån listan kan ett par 

personer snabbt registrera patienterna. RCC Mellansverige kommer att stödja övriga 

mellansvenska regioner att ta fram IT-stöd för motsvarande listor. Kan det vara en modell för 

fler? 

Lena Sharp lyfter att RCC i Stockholm har erbjudit stöd för registrering men ändå inte fått 

tydlig respons från cheferna i regionen. Vi diskuterar hur man kan motivera chefer på olika 

nivåer att ta emot stöd för registrering och konstaterar att vi bör lyfta frågan till hälso- och 

sjukvårdsdirektörsnätverket, HSD. Det starkaste argumentet för registrering är jämlikhetsfrågan 

och vi bör föreslå HSD att registrering ska vara en förutsättning för ersättning för läkemedel. Vi 

vill också pröva att lyfta frågan i en artikel i Dagens Medicin eller liknande. 

Samordningsgruppen för läkemedel får i uppdrag att komma med ytterligare förslag. 

Beslut: Vi kommer inte att betala ut medel för registrering i register för läkemedel under 2022.  

Beslut: Johan Ahlgren tar fram ett förslag till artikel om läkemedelsregistrering till Dagens 

Medicin.  

Beslut: Samordningsgruppen för läkemedel får i uppdrag att komma med ytterligare förslag till 

hur vi kan öka takten i arbetet med automatöverföring till register för läkemedel och hur vi kan 

påverka chefer i vården att öka registreringen. 

Stödjande RCC för nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC 

NAC har inte något stödjande RCC vilket gör att gruppen inte följs upp på samma sätt som 

andra. 

Beslut: RCC Sydöst blir stödjande för NAC.  
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Övertagande av NAG Diagnostisk cancergenomik  

NAG Diagnostisk cancergenomik hade ett ettårigt uppdrag inom NPO Diagnostik som snart är 

avslutat. Gruppen anger att de vill fortsätta sitt arbete och att de ser behov av att komma 

närmare vårdprogramgrupperna och NAC. De vill därför flytta över till RCC. 

Kenneth Villman anger att det finns en risk att genetiska analyser börjar utföras innan det finns 

rekommendationer för dem och att det därför är angeläget att en arbetsgrupp får goda 

möjligheter att arbeta inom området.  

Hans har säkerställt att det inte finns några invändningar mot övertagandet från NPO 

Diagnostik eller styrgruppen för kunskapsstyrning, SKS. Vi förutsätter att gruppen är 

sammansatt enligt gällande rutiner inom kunskapsstyrningen och ser därför inte behov av att 

ompröva gruppens sammansättning eller ta in nya jävsdeklarationer. 

Beslut: RCC tar över NAG Diagnostisk cancergenomik i sin nuvarande form. RCC Sydöst blir 

stödjande. Hans meddelar gruppen.  

Finns behov av att utveckla formerna för hantering av läkemedelsfrågor? 

Arvid lyfter frågan hur vi samordnar grupper inom läkemedelsområdet. Vi diskuterar den vid ett 

kommande möte. 

6. IPÖ – väg framåt 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan redogör för status i arbetsgruppen för IPÖ. På nästa möte, den 16 december, kommer 

arbetsgruppen att diskutera formerna för finansiering.  

Johan redogör för förutsättningarna för att delvis finansiera IPÖ genom att sälja data till 

företag, vilket redan görs för ett antal register. Det finns en överenskommelse mellan SKR och 

Lif som reglerar hur det ska gå till, bland annat att företagen aldrig får tillgång till rådata utan 

bara tabeller och grafer samt att all databearbetning görs av en statistiker anlitad av registret. 

Intresset för data skiljer sig mellan diagnoserna och Johan anger att finansieringen bör vara 

solidarisk mellan diagnoserna. Johan berättar också att TLV och Läkemedelsverket är 

intresserade av data som skulle kunna samlas in genom IPÖ, bland annat 

biverkningsrapportering.  

Johan flaggar för att vi ganska snart bör diskutera de diagnoser som anmält intresse av att ta 

fram nya IPÖ. 

7. Uppföljning av vårdprogram genom kvalitetsregister  

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Ove Andrén, Johan Ahlgren, Björn Ohlsson, Helena Brändström och Arvid Widenlou 

Nordmark har haft i uppdrag att prioritera insatser ur rapporten om uppföljning av 

vårdprogram genom kvalitetsregister som publicerades den 14 september. Arvid visar gruppens 

förslag, bland annat att göra korta fokusrapporter om t.ex. MDK samt att ta fram baspaket med 
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indikatorer som kan användas för att styra verksamheter. Förslagen presenterades på en 

lärandeträff med kunskapsstyrningen den 26 oktober som utgångspunkt för diskussion, men 

Arvid anger att man inte fick någon respons från mötet.  

RCC är positiva till förslagen och ger arbetsgruppen i uppdrag att jobba vidare med dem. 

Beslut: Arbetsgruppen för uppföljning av vårdprogram genom kvalitetsregister får i uppdrag att 

driva frågan vidare och återkomma med förslag till kommande steg. 

8. Kvalitetsregister 

Föredragande: Tufve Nyholm, Björn Zackrisson och Arvid Widenlou Nordmark 

Strålterapiregistret 

Tufve Nyholm och Björn Zackrisson från Strålterapiregistret berättar om status för registret. 

Alla kliniker utom en har installerat de lokala databaser som krävs för att kunna leverera till 

INCA och Strålterapiregistret (MIQA-databaserna). Ett antal kliniker har framgångsrikt testat 

att skicka data men bara Umeå skickar data skarpt. Fler kliniker kommer att kunna leverera 

skarp data under våren. RCC Norr är stödjande och bistår i arbetet att kunna visa upp data ur 

registret på webben. En resurs från RCC Väst stöttar med validering av klinikernas data.  

Resurserna för att komma igång har kommit från Vinnova, som även finansierar under 2022. 

Därefter behövs en långsiktig finansiering. Rapporterande kliniker betalar en årsavgift men 

dessa kommer inte att kunna täcka utvecklingskostnaderna. Man räknar inte med att få 

finansiering som ett kvalitetsregister.  

Ambitionen är att data ska överföras mellan Strålterapiregistret och diagnosspecifika 

kvalitetsregister men det finns frågor som behöver redas ut kring detta. AKI kommer att bistå 

med juridiskt stöd.  

Tufve och Björn ber alla chefer att kommunicera med klinikerna i sina regioner för att 

säkerställa att anslutningen löper på.  

SVF-INCA:s framtid 

Thomas Björk-Eriksson lyfter frågan om status för SVF-INCA. Vi konstaterar att några 

regioner använder SVF-INCA och att en del utvecklingsarbete planeras under 2022.  

Status anslutning till mammografiregistret 

Arvid redogör för status i regionernas anslutning till mammografiregistret: 18 regioner är mer 

eller mindre på gång. Tre regioner saknar tydlig plan för anslutning. 

Arvid har bjudit in till ett möte den 15 december för att tydliggöra alla steg i processen, 

turordning för anslutning och hur regionerna får del av de medel som vi beslutat att betala ut 

som stöd. Målgruppen för mötet är de personer i regionerna som är projektledare för 

införandet, plus de relevanta stödgrupperna.  

Arvid berättar att det finns ett önskemål om att RCC ska tillsätta en resurs som kan stötta 

införandeprocessen. Vi konstaterar att det finns likheter med processen att ansluta till GSK och 
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att Stina Fuentes på RCC Stockholm Gotland gjorde ett mycket bra jobb i det arbetet. Vi ser att 

vi skulle behöva en liknande resurs i det här arbetet. Det finns medel avsatta för screening som 

kan användas.  

Beslut: Arvid får i uppdrag att formulera ett uppdrag för en samordnare för anslutning till 

mammografiregistret. Alla får i uppdrag att fundera över om det finns en lämplig person för 

uppdraget. 

Beslut: Vi justerar beslutet från den 4 maj så att medel för anslutning till mammografiregistret 

kan rekvireras även om beslut om anslutning fattas under 2022. Orsaken är att några regioner är 

i processer där de är förhindrade att fatta beslut nu. Arvid får i uppdrag att undersöka om vi 

klarar av att ansluta alla till registret under 2022. 

9. Diskussion om arbetssätt 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi diskuterar hur arbetssätten i RCC i samverkan kan utvecklas.  

Beslut: Hans får i uppdrag att bereda en fördjupad diskussion om arbetssätt i januari och att 

rekrytera en extern moderator till diskussionen. 

10. Test Bed Sweden – presentation 

Föredragande: Ebba Hallersjö Hult, Frida Lundmark (Lif), Richard Rosenquist Brandell (GMS),  

Anders Edsjö (GMS) och Peter Asplund (MEGALiT) 

Nollvision cancer har fått medel från Vinnova (fem år) för att skapa en testbädd. Ebba ger en 

bakgrund till projektet, som Genomic Medicine Sweden (GMS) och Nollvision koordinerar 

tillsammans. Målet är att skapa förutsättningar för studier. En del i detta är en nationell 

plattform som skapats av GMS för att dela genomikdata nationellt. Målet är att den även ska 

kunna dela data med IPÖ och kvalitetsregister. Första steget för testbädden är att stimulera 

nationella kliniska studier i sjukvården genom att utveckla befintliga strukturer. MEGALiT-

studien används som modell för att bygga infrastruktur.  

RCC i samverkan är inte formellt en part i testbädden men eftersom vi är en part i Nollvision 

och eftersom Hans Hägglund deltar i projektet betraktas RCC i samverkan som en part.  

Vi diskuterar vilken roll RCC i samverkan bör ha och vad vi kan bidra med. Ebba, Peter och 

Richard framhåller att RCC kan skapa engagemang i regionerna med målet att få representation 

från samtliga regioner i MEGALiT-studien, att vi kan anpassa fortbildning och 

patientsamverkan till projektet och även anpassa vårdprogram och vårdförlopp till projektet.  

11. Tidig upptäckt 

Föredragande: Marcela Ewing 

Marcela Ewing, ordförande i nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt, presenterar gruppens 

arbete hittills och förslag till aktiviteter för 2022. Gruppen startades under våren 2021, och 
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under 2021 har man påbörjat det inventeringsarbete som ingår i uppdragsbeskrivningen. Man 

har även gjort en kampanj om att söka vård vid cancersymtom, tillsammans med 1177. 

Kampanjen är översatt till nio språk.  

Gruppen planerar tre aktiviteter under 2022: 

• Nulägesbeskrivning av stadieförekomst: Marcela anger att vi bör ha som mål att hitta 
cancer i tidigare stadier och att vi inför det behöver ett verktyg för att följa stadium vid 
diagnos. Vi konstaterar att data finns men att den inte är lättillgänglig. Vi diskuterar också 
att stadium är ett komplext mått eftersom även överdiagnostik kan vara ett problem. Vi 
uppmanar gruppen att vara noggranna vid kommunikationen kring detta. 

• Workshop om tidig upptäckt. Gruppen planerar en workshop efter sommaren för att 
diskutera tidig upptäckt, t.ex. kriterier för SVF, beslutsstöd i primärvården, hur 
journalsystem kan stödja tidig upptäckt, nya diagnostiska metoder samt vilka politiska 
beslut som krävs. Deltagare är patienter, profession, forskare, IT-leverantörer m.fl. 
Marcela anger att man kommer att behöva en arbetskommitté för att organisera. 

• Kartläggning av diagnostiska centrum i Sverige. Marcela anger att det finns 20–25 
diagnostiska centrum i Sverige men att det inte finns någon samarbetsorganisation för 
dem. Arbetsgruppen vill dels kartlägga vilka som finns, dels undersöka hur regioner som 
saknar diagnostiskt centrum arbetar med de standardiserade vårdförloppen för allvarliga 
ospecifika symtom och cancer utan känd primärtumör.  

 

Vi konstaterar att det är angeläget att stödja diagnostiska centrum eftersom de verkar i ett 

”ingenmansland”, mellan specialist- och primärvård och utan någon särskild klinisk specialitet 

eller professionsförening. Lena Sharp meddelar att det finns hälsoekonomiska beräkningar på 

diagnostiska centrum gjorda i Stockholm, men vi konstaterar att det starkaste argumentet bör 

vara patientperspektivet, att diagnostiska centrum värnar de sjukaste patienterna.  

Helena Brändström föreslår att arbetsgruppen ska arrangera ett nordiskt möte om diagnostiskt 

centrum i samband med det nordiska SVF-mötet den 6 april. Marcela ingår redan i 

planeringsgruppen för mötet och tar med sig förslaget. 

Beslut: RCC i samverkan stödjer den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckts plan för 

2022.  

12. Uppföljning av bäckencancerrehabilitering 

Föredragande: Annika Sjövall 

Annika Sjövall, ordförande i den nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering, 

berättar om gruppens arbete. Arbetet sker i första hand regionalt och lokalt, men med nationell 

överblick för att inte varje region ska uppfinna hjulet. Koordinatorer finns i alla 

samverkansregioner utom sydöstra. Annika konstaterar att förutsättningarna är olika över landet 

och att det är svårare att driva arbetet i de samverkansregioner där många regioner ingår.  

Bäckencancerrehabiliterings-MDK har etablerats i alla regioner men med olika upplägg. Annika 

anger att det inte finns något behov av att likrikta dem eftersom de är anpassade till regionala 
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förutsättningar. Bäckencancerrehabiliteringsmottagningar finns i alla samverkansregioner utom 

Norr och Mellansverige. De fungerar som kunskapscentrum och som nätverk för kompetenser.  

Gruppen har arrangerat ett internationellt möte om gastrointestinala biverkningar. Därifrån 

finns 12 inspelade föreläsningar som kan användas på lokala utbildningar. Flera kortare 

utbildningsfilmer är på gång. Det finns också nationellt material med patientfall som kan 

anpassas och användas vid workshops samt illustrationer som kan användas för att utbilda 

patienter om den egna fysionomin efter operation. Annika påpekar att filmer måste textas för 

att få publiceras och att de därför inte finns på RCC:s webbplats. Vi konstaterar att det finns 

medel och att vi skulle kunna texta dem.  

Annika berättar att digitala rehabiliteringsmöten blivit vanligare under pandemin men att många 

regioner saknar verktyg för digitala gruppsamtal, vilket är ett hinder.  

Gruppen har lobbat för att hjälpmedelsklassa vaginalstavar men hittills utan framgång. Annika 

lyfter att detta leder till ojämlik tillgång över landet, och jämför med katetrar för män som är 

hjälpmedelsklassade. Gruppen har också haft dialog med 1177 för att få regionalt 

informationsmaterial lyft till nationell nivå och därmed nationellt tillgängligt, även här utan 

framgång. Lena Ivö kommenterar att det pågår liknande arbete på flera fronter och att 

samarbetet med 1177 är otillfredsställande på den punkten.    

Vägledningen för bäckencancerrehabilitering utgör grunden för arbetet. Den kommer att 

revideras 2022.  

Gruppen har finansiering för 2022 genom överenskommelsen för kvinnors hälsa.  

Under samtalet diskuterar vi om arbetet skulle kunna fungera som modell för huvud-

halscancerrehabilitering där vi också ser en ojämlik tillgång över landet. Annika anger att det 

finns ett väl utbyggt arbete i Region Stockholm-Gotland, som kan fungera som förebild.  

Beslut: RCC i samverkan stödjer den nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabiliterings 

plan för 2022.  

13. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena Ivö berättar att det skapats ett nytt nätverk för kommunikatörer i regionerna med syfte att 

dela vårdinformationsmaterial, t.ex. till kampanjer.  

RCC:s kommunikatörer har diskuterat att RCC i samverkan inte har någon kanal i sociala 

medier. De kommer att återkomma med förslag.  

Vi har tidigare diskuterat att kommunikatörernas beläggning varierar men att de generellt 

behöver avlastning för att kunna stötta de nationella arbetsgrupperna med strategiskt 

kommunikationsarbete. Förslaget från kommunikatörerna är att administrativa uppgifter 

fördelas till administratörer, t.ex. tillgänglighetsanpassning av dokument och 

dokumenthantering, samt att vissa funktioner centraliseras, t.ex. rutinuppdateringar. Vi 
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diskuterar om vi kan upphandla en resurs för detta eller om det kan finnas personer internt som 

kan ta över. 

Beslut: Alla får i uppgift att sondera dels om någon registeradministratör eller liknande kan ta 

över uppgifter från kommunikatörerna, dels om det finns möjlighet att projektanställa en 

person under ett år för att lösa detta. Lena Ivö får i uppdrag att undersöka en konsultlösning.  

14. Cancerrehabilitering 

Föredragande: Ylva Hellstadius, Ingemar Sjöberg och Helena Brändström 

Ingemar Sjöberg berättar om Sjöbergstiftelsen och om ambitionen att stötta projekt inom 

cancerrehabilitering. Man vill hitta projekt som drivs inom vården, i samverkan med RCC.  

Vi diskuterar vilka områden som skulle kunna vara aktuella. Vi konstaterar att det finns verktyg 

och erbjudanden, men att införandet inte tar fart. Vi konstaterar också att vårt redan påbörjade 

arbete med kvalitetsindikatorer för rehabilitering är centralt och behöver intensifieras.  

Ingemar tackar för diskussionen och efterfrågar ett fåtal paketerade förslag utifrån diskussionen.  

Beslut: Lena Sharp, Helena Brändström, Ylva Hellstadius och Heléne Öberg får i uppdrag att 

bereda frågan om rehabiliteringsinsatser inför ett nytt möte i januari. Helena sammankallar. 

15. Kliniska studier 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Rapport om kliniska studier under pandemin 

I överenskommelsen 2021 ingår att vi ska undersöka hur covid-19-pandemin har påverkat den 

kliniska cancerforskningen. RCC Mellansverige har samordnat detta men Johan påpekar att 

gruppen Cancerstudier i Sverige har varit avgörande för att datainsamlingen har kunnat ske.  

Johan Ahlgren visar preliminära resultat av den enkät som skickats till ett stort antal kliniker. De 

visar att fler studier pågick under 2020 än under 2019 och att något fler patienter inkluderades 

2020 än 2019, men det är mycket stor spridning mellan klinikerna. Färre patienter har screenats 

för inklusion i studier. Johan påpekar att det är förvånande att det inte är en tydlig nedgång 

under 2020 och att detta är ytterligare ett exempel på att cancervården har fortsatt som vanligt 

under pandemin. Rapporten kan vara klar i månadsskiftet januari/februari.  

Vi konstaterar att det är viktigt att skilja ut läkemedelsstudier i slutrapporten så att man kan se 

om vårdforskning har minskat. Vi bör också lyfta fram att frågeställningen är avgränsad till om 

patienter har inkluderats eller inte. Annan forskning kan ha minskat eftersom folk inte fått 

forskningstid.  

Behov av ny arbetsgrupp för kliniska studier 

Vi har tidigare diskuterat om vi bör skapa en nationell arbetsgrupp för kliniska studier, 

alternativt återuppväcka en tidigare arbetsgrupp. Vi beslutar att bereda frågan inför en 

kommande diskussion, i första hand utifrån den rapport som den tidigare gruppen gjorde 2018.   
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Beslut: Johan Ahlgren, Björn Ohlsson och Ove Andrén bereder frågan om en arbetsgrupp för 

kliniska studier. De rapporterar på internatet i januari.  

16. Övriga frågor 

Screeningsamordnare 

Hans Hägglund, Thomas Björk-Eriksson och Johan Ahlgren föreslår att vi inte går vidare med 

någon av de sökande till tjänsten som screeningsamordnare. Vi diskuterar hur vi ska gå vidare 

med frågan och om vi ska justera beskrivningen av tjänsten för att få fler sökande, t.ex. om det 

går att anställa på heltid. Vi ser också att rekryteringen bör skötas av det RCC som ska anställa. 

Arvid anger att det är mest akut att få in en IT-person, som kan kommunicera med regionerna 

om hur de ska ansluta till kallelsesystemen.  

Beslut: Hans Hägglund, Helena Brändström och Arvid Widenlou Nordmark bereder frågan 

om fortsatt process för screeningsamordnare. 

Kartläggning av deltagande i livmoderhalscancerscreening  

Björn Ohlsson fick tidigare i uppdrag att diskutera förslaget om geomappingrapport med 

arbetsgruppen för livmoderhalscancerscreening. Arbetsgruppen har nu återkommit och är 

positiv.  

Beslut: Vårdprogramgruppen för livmoderhalscancerscreening får i uppdrag att beställa 

geomappingrapporten om screeningdeltagande. Björn meddelar gruppen. RCC Syd rekvirerar 

medel för detta från SKR.   

17. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

RCC Väst: Sofie Grinneback lämnar NVP-gruppen för cancerrehabilitering, Carina Mannefred 

är kvar. 

RCC Väst: Anna Johansson lämnar den nationella MDK-gruppen. Vakant tills vidare. 

   

 


