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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-12-21 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp (ersatt av  

Ralf Segersvärd § 8–10) 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (ersatt  

av Anna Karevi Verdoes § 14) 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Inställt internat i januari 

Det planerade internatet 26–27 januari kan inte genomföras på plats på grund av nya 

restriktioner och vi har beslutat sedan tidigare att inte ha två dagar digitalt i rad. Vi planerar nya 

datum under punkten Övriga frågor.  

Detta innebär också att vi skjuter på diskussionen om arbetssätt i RCC i samverkan. Däremot 

kommer beredningsgruppen att jobba vidare med att bereda mötena bättre enligt kommentarer 

på förra mötet. Hans Hägglund har kontakt med en konsult som ska bistå. 

Vilande värdskap – rapport från sjukvårdsdelegationens möte 16 december 

Norra sjukvårdsregionen har ställt frågor till Sjukvårdsdelegationen om hanteringen av det 

vilande värdskapet för NPO Cancersjukdomar. Emma Spak har svarat på dem enligt underlag 

från Hans Hägglund och Marie Lawrence. Emma meddelar att det inte finns någon planerad 

fortsatt diskussion. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 7–8 och 14 december fastställs. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Nationella kommunikationsgrupper för barncancer och för prevention  

Lena Ivö berättar att kommunikatörsnätverket beslutat att samarbeta nationellt kring 

barncancer och prevention på samma sätt som man redan gör för tjock- och 
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ändtarmscancerscreening. Lena framhäver att arbetssättet inte innebär en utökning av resurser 

utan ett nytt arbetssätt med högre grad av samarbete. De nationella grupperna kommer att ta 

fram kommunikationsplan och prioriteringsordning för sina områden och samtidigt utveckla ett 

kommunikationskoncept som sedan kommer att kunna användas på fler områden.   

Vi konstaterar att det är positivt att kommunikatörerna samarbetar men att det är viktigt att inte 

etablera arbetssätt som innebär mer arbete för kommunikatörerna eftersom de redan har en 

ansträngd arbetssituation.  

Resurs för tillgänglighetsanpassning m.m. 

RCC Syd, Norr och Stockholm-Gotland berättar att de testar att överlåta vissa av 

kommunikatörernas uppgifter till en administratör. Lena kommer att utvärdera detta 

tillsammans med kommunikatörerna. Vi ser att vi utöver detta behöver en konsult för 

tillgänglighetsanpassning av dokument och filmer. Lena får i uppgift att undersöka om det går 

att skriva avtal snabbt. 

Beslut: Lena Ivö får i uppgift att teckna att avtal för tillgänglighetsanpassning av dokument och 

film, om möjligt före årsskiftet.  

3. Mammografiregistret 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid Widenlou Nordmark återkopplar från mötet den 15 december med de tio regioner som 

ligger först i kön för anslutning till mammografiregistret. Först ut är Sörmland, Västernorrland, 

Stockholm och Gotland. Ytterligare sex regioner är på gång. Enligt planen kommer alltså cirka 

halva landet vara uppkopplat till hösten.  

Erfarenheterna från de första regionerna kommer att spridas för att underlätta för efterföljande 

regioner. Ett möte för detta är planerat i februari och en teamsyta är skapad för att dela 

erfarenheter. Arbete med utdatalösningar är initierat.  

När en region är ansluten kommer den att kunna leverera data retroaktivt förutsatt att data är 

strukturerad och att det har funnits information om registret på mammografikallelsen.  

Arvid föreslår att vi avvaktar att kommunicera om arbetet tills de första regionerna är anslutna. 

Han tar upp frågan i februari igen. 

Regionerna som deltog i mötet var eniga om att det behövs en person från RCC som 

samordnar och driver på arbetet. Arvid visar ett förslag till uppdragsbeskrivning för en 

koordinator på 20 procent under 2022. Det finns en person inom RCC som är intresserad.  

Vi är positiva till att arbetet är igång men ser att det första implementeringsåret har blivit ett 

planeringsår. Inför kommande, liknande uppdrag måste vi utvärdera hur vi kan få fart på arbetet 

fortare. 

Beslut: RCC i samverkan vill tillsätta en koordinator för anslutning till mammografiregistret, 20 

procent under 2022.  
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4. Rehabiliteringsprojekt med finansiering från Sjöbergstiftelsen 

Föredragande: Helena Brändström 

Den 7–8 december fick en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram några konkreta förslag på 

rehabiliteringsprojekt att skicka till Sjöbergstiftelsen för fördjupad diskussion. Helena 

Brändström presenterar gruppens tre förslag: 

• Nationellt kunskapscentrum för cancerrehabilitering som kan ge stöd till professionen.  

• Rehabiliteringsportal med digitalt stöd till rehabilitering och egenvård – inventering av 
konceptet.  

• Etablering av Kraftens hus i regionerna. 

 

Vi diskuterar förslagen och konstaterar att det viktigaste inom rehabilitering är att höja 

grundnivån och skapa en stabil struktur för den i regionerna. Vi ser också att vi måste ha en 

plan från början för hur finansieringen ska se ut när bidraget från stiftelsen är slut.  

Utifrån detta konstaterar vi att nystartade Kraftens hus skulle riskera att läggas ner efter några år 

om de startas med externa medel. Vi ser också att Kraftens hus passar bäst i stora eller 

medelstora regioner. I flera mindre regioner finns redan ”hus” med lägre ambitionsnivå som 

drivs av patientföreningar, och ett förslag om Kraftens hus riskerar att störa i det arbetet. Vi 

beslutar därför att ta bort Kraftens hus ur förslaget. 

Ett nationellt kunskapscentrum skulle på sikt kräva nationell samfinansiering. Erfarenheten är 

att det kan vara svårt men inte omöjligt. Vi konstaterar att förslaget är bra men att vi bör vara 

tydliga med våra farhågor om långsiktig finansiering.  

En portal för rehabilitering skulle vara lättare att ta över och driva inom ramen för 

cancersatsningen när finansieringen tar slut. Vi tror också att vi relativt snabbt skulle kunna visa 

resultat om vi fick finansiering för att utreda och sjösätta en sådan.  

Vi diskuterar också vår satsning på automatöverföring av KVÅ-koder för rehabilitering till 

register men konstaterar att det passar bättre som ett internt projekt finansierat av ordinarie 

medel.  

Beslut: Helena Brändström får i uppdrag att skicka in förslaget till rehabiliteringsprojekt till 

Sjöbergstiftelsen efter att det är reviderat utifrån diskussionen: Ta bort Kraftens hus, förtydliga 

potentiella problem med samfinansiering av kunskapscentrum samt kommentera att det finns 

behov av arbete med kvalitetsindikatorer men att det passar bättre som en del i vår ordinarie 

verksamhet.  

5. Screeningsamordnare 

Föredragande: Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark 

Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark återkommer med en uppdaterad 

uppdragsbeskrivning för en screeningsamordnare. Vi diskuterar och Arvid får i uppdrag att 

lägga in ett förtydligande av att vi skulle kunna dela uppdraget i två halvtidstjänster eftersom det 
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förutsätter två ganska skilda kompetenser. Vi diskuterar om samordnaren ska hantera 

hälsoekonomiska frågor, men stannar vid att den inte ska det.  

Det finns flera personer inom RCC som är intresserade av uppdraget och vi bör därför ha en 

öppen rekryteringsprocess. Däremot ser vi inte att vi behöver annonsera utanför 

organisationen.  

Beslut: Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark får i uppdrag att färdigställa 

uppdragsbeskrivningen för screeningsamordnaren och formulera en beskrivning av uppdraget 

som alla chefer kan sprida internt. Sista ansökningsdatum ska vara i mitten av januari och det 

ska framgå att det rör sig om ett nytt, tidsbegränsat uppdrag inom en befintlig anställning. Johan 

Ahlgren, Lena Sharp och Hans Hägglund får i uppdrag att hantera ansökningar och intervjua 

kandidater. 

6. Policy för nationella arbetsgrupper 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson 

På förra mötet diskuterade vi en policy för nationella arbetsgrupper som inte är vårdprograms-, 

kvalitetsregister- eller Min vårdplansgrupper (som har egna styrdokument).  

Beslut: Följande policy fastställs: Grundpolicyn är att NAG får boka totalt 2 heldagsmöten per 

år, antingen vid olika tillfällen eller som ett internat med övernattning. Behov av ytterligare 

möten diskuteras med stödjande RCC. Stödjande RCC står för lokalkostnad inkl. förtäring och 

ev. övernattning för alla inbjudna. Resor bekostas av respektive RCC för sina representanter. 

Gruppen får bjuda in externa gäster efter avstämning med stödjande RCC, och stödjande RCC 

bekostar resa för dessa efter överenskommelse. Stödjande RCC sköter administrationen kring 

möten efter överenskommelse.  

7. Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått (NAPM) 

Föredragande: Srinivas Uppugunduri 

I maj fick Srinivas Uppugunduri, Arvid Widenlou Nordmark, Helena Brändström,  

Björn Ohlsson, Maria Forsgren och Jessica Nordlander i uppdrag att stötta den nationella 

arbetsgruppen för patientrapporterade mått, för att prioritera mellan olika frågor i uppdraget. 

Srinivas återkopplar arbetet.  

Arbetsgruppen har nu en tydlig bild av hur de ska jobba vidare och bedömer att de inte behöver 

mer stöd. De kommer att prioritera synkroniseringsfrågor (vilka PROM-instrument som ska 

användas i respektive diagnos) och utdatafrågor (vilka variabler ska följas och visas upp i 

respektive diagnos). Srinivas kommenterar att det är ett komplext område med många 

intressenter att navigera mellan, och gruppen kommer att återkomma till RCC i samverkan när 

de ser behov av beslut där de inte själva har mandat.  

En fråga som gruppen har arbetat med men där man inte kommer framåt är användningen av 

hälsoskattningen i Min vårdplan respektive IPÖ. Status är att INCA skulle kunna ta emot data 

från Stöd och behandling om patienten gör hälsoskattningen i Min vårdplan, men Inera har 
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uttryckt att de inte planerar någon utveckling av Stöd och behandling för att möjliggöra det. Vi 

konstaterar att det är frustrerande och att det påverkar möjligheterna att jobba effektivt med 

hälsoskattningen i vården.  

Beslut: Den arbetsgrupp som jobbat med att stödja NAPM-gruppen avslutar sitt uppdrag.  

Beslut: Arvid Widenlou Nordmark, Hans Hägglund och Lena Ivö får i uppdrag att hitta 

kontaktvägar genom SKR eller Inera för att komma vidare i frågan om kopplingen mellan IPÖ 

och Stöd och behandling.  

8. CCC 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans Hägglund presenterar CCC-arbetsgruppens förslag till arbete för att stötta CCC under 

nästa år: 

• Artikelserie för att sprida kunskap om arbetet. 

• Webbsidor på cancercentrum.se för att dela information, underlag och kontaktuppgifter 
till nyckelpersoner i processerna. 

• En arbetsgrupp med uppdrag att leverera data till de sjukhus som är i processen. Det 
finns en gruppering med statistiker som redan nu ser över hur RCC kan stödja 
sjukhusen med data.  

• En referensgrupp som kan se över hur vi jobbar med processen i Sverige.  

• Ett nätverk för nyckelpersoner från sjukhusen. Vi skulle kunna starta nätverket och 
inleda med workshop tidigt under 2022. 
  

Beslut: Gruppen får i uppdrag att fortsätta planeringen för CCC-arbete och återkomma med 

utvecklade förslag i januari.  

9. IPÖ 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan Ahlgren sammanfattar status i IPÖ-arbetet. Det finns ett fortsatt stort intresse för IPÖ, 

både från andra diagnoser och från potentiella finansiärer. Det finns även intresse från övriga 

kunskapsstyrningen att utveckla IPÖ för fler komplexa eller kroniska diagnoser som inte är 

cancer.  

Johan visar vilka punkter som bör ingå i en treårsplan, bland annat hur arbetet ska integreras i 

den ordinarie RCC-organisationen samt hur arbetet ska kunna utvidgas om t.ex. andra NPO vill 

utveckla IPÖ för sina diagnoser. Vi behöver också en styrgrupp, en arbetsgrupp samt en plan 

för övrig bemanning samt en plan för hur vi ska kunna tillgängliggöra arbetet för de regioner 

som vill integrera patientöversikter i sina patientadministrativa system.  

Vi diskuterar förslaget och konstaterar att vi också borde kartlägga vad det skulle innebära för 

registeradministratörerna att stötta IPÖ-arbetet, utifrån olika val av arbetssätt.  

Beslut: Arbetsgruppen för IPÖ får i uppdrag att arbeta vidare med en treårsplan enligt förslag.  



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-12-21 

 6(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 

Beslut: Johan Ahlgren får i uppdrag att ta fram ett uppdrag till Maria Sörby att samordna IPÖ-

arbetet från årsskiftet fram till dess att vi har en treårsplan på plats.  

10. Behov av att utveckla formerna för hantering av läkemedelsfrågor 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid Widenlou Nordmark visar en sammanställning av RCC:s verksamhet på 

läkemedelsområdet:  

• Regimbiblioteket. Stödjande: RCC Syd. 

• Nationell arbetsgrupp för handhavande av cancerläkemedel. Stödjande: RCC 
Stockholm-Gotland. 

• Nationell arbetsgrupp för CAR-T-cellsbehandling. Stödjande: RCC Mellansverige. 

• Nationell arbetsgrupp för diagnostisk cancergenomik. Stödjande: RCC Sydöst. 

• Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC. Stödjande: RCC Sydöst. 

• Register för cancerläkemedel. Stödjande: RCC Syd, med statistiker från Norr. 

• Samordningsgrupp uppföljning cancerläkemedel. Inget stödjande RCC. 

 

I samordningsgruppen ingår representanter för NAC, Register för cancerläkemedel,  

Regimbiblioteket och IPÖ, samt representanter för verksamhetschefer. Vi konstaterar att rätt 

arbetsgrupper är representerade i samordningsgruppen men att det är viktigt att ytterligare 

stärka representationen av verksamhetschefer. Vi ser att samordningsgruppen skulle behöva ett 

stödjande RCC, och att det vore lämpligt med samma stödjande RCC som NAC, för att samla 

ihop läkemedelsfrågorna tydligare.  

Maria Rejmyr Davis lyfter att uppdraget att stödja Register för cancerläkemedel behöver 

diskuteras.  

Beslut: På ett kommande möte tar vi upp följande punkter för beslut: Kan RCC Sydöst vara 

stödjande för Samordningsgrupp uppföljning cancerläkemedel? Hur ska Register för 

cancerläkemedel hanteras? 

11. Rapportering av överenskommelse 2021  

Föredragande: Helena Brändström 

Rapporteringen av arbetet enligt årets överenskommelse ska lämnas in 31 mars. Helena 

Brändströms förslag är att vi utgår från delrapporten och uppdaterar den.  

Som underlag för arbetet har Helena namnsatt rubrikerna i delrapporten. Den som har fått ett 

område tilldelat sig levererar en text till Helena senast den 1 mars. Helena ansvarar för att skicka 

underlaget till alla som ska leverera texter.  

Det regionala arbetet redovisas i bilagor till rapporten. Respektive RCC-chef ansvarar för att 

samla in texter om det regionala arbetet och leverera en komplett bilaga till Helena senast den 

1 mars. Cancerteamet klipper ihop alla texter till en sammanhållen rapport.  
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En årsrapport om SVF-arbetet kommer att produceras parallellt med samma deadline, inkl. 

regional SVF-data.  

Barncancerområdet rapporteras separat och har andra deadlines. 

Helena skickar ett samlat mejl med alla instruktioner.  

12. Överenskommelse 2022 

Föredragande: Helena Brändström 

Canceröverenskommelsen är tagen i Sjukvårdsdelegationen på SKR och kommer att beslutas av 

regeringen i morgon. Därefter blir den offentlig. Helena Brändström går igenom uppdragen 

muntligt och vi planerar när vi ska ta upp vart och ett för diskussion och vem som bereder 

frågorna. Helena distribuerar planeringen separat när överenskommelsen är offentlig. 

Överenskommelsen för kvinnors hälsa blir klar i slutet av januari och vi avvaktar till dess med 

att diskutera screeningfrågor, eftersom de till stor del finansieras genom den.  

Helena uppmanar alla som är stödjande RCC för en befintlig arbetsgrupp som har ett uppdrag 

enligt överenskommelsen att fundera på följande:  

• Finns en fungerande uppdragsbeskrivning eller behövs en uppdatering? 

• Finns behov av utökad budget? 

• När under året passar det med avstämning?   

13. Övriga frågor 

Ny representant i NAC  

Barbro Linderholm föreslås som ny representant i NAC från RCC Väst. Hennes jävsdeklaration 

visar flera pågående uppdrag i advisory boards med ersättning till egen firma. Vi konstaterar att 

det är särskilt viktigt att representanterna i NAC är oberoende och att uppdragen inte är 

förenliga med att vara representant i NAC.  

Beslut: En förutsättning för att Barbro Linderholm ska kunna utses till representant i NAC är 

att hon avslutar sina engagemang i advisory boards. RCC Väst kommunicerar detta med henne 

och återkommer. 

Vårdprogrammens hantering av NT-rådsrekommendationer 

Björn Ohlsson berättar att Region Halland har påpekat att två vårdprogram har 

rekommendationer som avviker från NT-rådets rekommendationer. Vårdprogrammens 

rekommendationer är snävare än NT-rådets. Region Halland har meddelat att de i dessa fall har 

fattat principbeslut som innebär att regionen följer vårdprogrammen, men inte i de delar som 

avviker från NT-rådets rekommendationer. Vi konstaterar att det är olyckligt och att det riskerar 

att undergräva vårdprogrammens legitimitet.  

Vi diskuterar frågan och konstaterar att vårdprogramgrupperna bör kunna fatta beslut som 

innebär snävare rekommendationer än NT-rådets, men att det är viktigt att de motiverar det 

tydligt. Vi ser också att vårdprogramgrupperna stegvis kommer att ta över ansvar från NT-rådet 
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och att det därför är viktigt att vi har tydliga principbeslut. Vår expertgrupp i frågan är NAC 

och vi beslutar att be dem komma med förslag till hantering. 

Beslut: Hans Hägglund får i uppdrag att be NAC att reflektera över hur vi ska hantera 

situationer då vårdprogramgrupper vill ge snävare rekommendationer än NT-rådet. Vi bjuder in 

Kenneth Villman för att diskutera med oss på ett kommande möte.  

Ersättning till ordförande i Min vårdplan  

Anna-Lena Sunesson lyfter frågan om ordföranden i Min vårdplan-grupperna bör kunna få 

ersättning på samma sätt som ordföranden i vårdprogramgrupper, alltså 10 dagars arbetstid 

betalad till kliniken.  

Beslut: Ordföranden i Min vårdplan-grupperna ska kunna få ersättning för 10 dagars arbetstid, 

betalad till kliniken. Anna-Lena Sunesson ser till att beslutet skrivs in i arbetsbeskrivningen för 

Min vårdplan. 

Status precisionsmedicinrapporten  

Rapporten om precisionsmedicin är nedbantad och förslag till rekommendationer har kommit 

in. En uppdaterad version kommer att skickas ut en vecka före mötet den 27 januari.  

Samverkansråd för ökad förståelse om precisionsmedicin  

GMS har skickat en förfrågan till RCC i samverkan om att bidra med en representant i deras 

samverkansråd för ökad förståelse om precisionsmedicin.  

Beslut: Ove Andrén blir RCC:s representant i GMS grupp Samverkansråd för ökad förståelse 

om precisionsmedicin. 

Justerade mötestider i januari 

Vi ställer in mötet den 26 januari och kompenserar genom att förlänga två tisdagsmöten. 

Mötena i januari blir följande:   

• 11 januari kl. 10–17 (oförändrat)  

• 18 januari kl. 8–10 

• 25 januari kl. 8–9.30 

• 27 januari kl. 10–17 

14. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

NAG Livmoderhalscancerprevention: Anna Meschaks ersätter Lena Silfverdal från RCC Norr. 

Lena kvarstår i vårdprogramgruppen. 

 

 


