
 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-01-11 

 1(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 

Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-01-11 

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 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Christer Borgfeldt  

§ 3 Ylva Tegnér 

§ 4 Christina Landegren

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 21 december fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Christer Borgfeldt 

Nationellt vårdprogram för epitelial äggstockscancer 

Christer Borgfeldt, ordförande i vårdprogramgruppen för epitelial äggstockscancer, presenterar 

de huvudsakliga förändringarna i vårdprogrammet, bland annat att vårdprogrammet 

rekommenderar en ny riskgruppering och behandling utifrån utökad gentestning. Testningen 

utförs nu i Danmark men kommer att sättas upp i Sverige.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för epitelial äggstockscancer fastställs. 

Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi, MPN 

Helena berättar om det nya vårdförloppet för myeloproliferativ neoplasi, MPN. Vårdförloppet 

har varit på remissrunda, först internt inom de hematologiska vårdprogramgrupperna och efter 

det på en öppen remissrunda. Under remissrundan kom önskemål om längre ledtider vilket lett 

till att de förlängts något i det slutliga förslaget. Vårdprogrammets kapitel om symtom och tidig 

upptäckt är uppdaterat för att stämma överens med vårdförloppet.  
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Regionerna har i uppdrag att implementera vårdförloppet och börja rapportera in koder under 

året men utan krav på att rapportera ett visst antal patienter. RCC kommer att börja redovisa 

ledtider och inklusion först 2023.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet för MPN 

fastställs.  

3. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö och Ylva Tegnér 

Pågående och planerat arbete inom prevention med fokus på levnadsvanor 

Ylva Tegnér, kommunikatör med ansvar för prevention, berättar om planerad kommunikation 

om levnadsvanor utifrån den europeiska kodexen för cancer. Preventionsgruppen har tagit fram 

förslag till mätbara mål, t.ex. kan förändringar i beteenden och attityder mätas genom 

enkätfrågor i befintliga enkäter från exempelvis Novus. Ylva och Lena visar en översikt över 

målgrupper för kommunikation under 2022 samt vilka aktörer vi kommer att samverka med. 

RCC som avsändare kommer att vara olika synlig i olika sammanhang, och avsändarfrågan 

diskuteras löpande i arbetsgruppen. 

Cancerfonden och RCC har tillsammans gjort en undersökning bland primärvårdsläkare om hur 

man pratar med patienter om levnadsvanor. Resultaten kommer att kommuniceras mot medier 

och beslutsfattare inom kort.  

Lena lyfter också att vårdprogrammet för förebyggande och behandling av ohälsosamma 

levnadsvanor nyligen publicerats och att levnadsvanor därför kommer att uppmärksammas i 

flera andra sammanhang.  

4. Riktlinjer i samband med protonstrålning för barncancer 

Föredragande: Christina Landegren  

I handlingsplanen för barncancer ingår att utreda vilken vård regionerna betalar för när barn 

remitteras för protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. Som ett led i detta finns nu 

rapporten Riktlinjer kring nationella vårdenheter – protonstrålning. I rapporten finns förslag om 

finansiering av lekterapi, kontaktsjuksköterska, kurator och psykolog. 

Under 2022 finansieras kurator och psykolog av ett projekt som beslutats av den nationella 

arbetsgruppen för barncancer och som finansieras med de nationella medlen för barncancer. 

Arbetsgruppen kommer att återkomma med förslag till långsiktig finansiering när projektet är 

utvärderat.   

Vi diskuterar förslagen till riktlinjer och konstaterar att vi behöver mer information innan vi kan 

fatta beslut. Vi behöver också diskutera hur vi ska driva frågorna för att samtliga regioner ska 

följa riktlinjerna. Rapportförfattaren fick förhinder att delta i mötet och bjuds därför in på nytt 

till mötet den 27 januari. 
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5. Budget för webben 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena Ivö visar förslag till budget för webben 2022. Vi konstaterar att vi vill se en jämförelse 

med tidigare års kostnader innan vi fattar beslut. Lena Ivö får i uppdrag att återkomma med det 

till nästa möte. 

Webben ligger i publiceringsverktyget Episerver. Det är möjligt att vi skulle kunna spara pengar 

genom att byta verktyg men en övergång skulle också vara tidskrävande. Vi går inte vidare med 

den frågan nu. 

6. SVF-arbete 2022 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena sammanfattar årets uppdrag i överenskommelsen för SVF-arbete.  

Löpande SVF-arbete 

De enskilda SVF-beskrivningarna uppdateras löpande av vårdprogramgrupperna. 

Implementering och rapportering samordnas av två nationella arbetsgrupper: 

samordningsgruppen och kvalitetssäkringsgruppen, i samverkan med SKR:s arbetsgrupp för 

väntetidsdatabasen. 

Helena visar uppdragsbeskrivning och gruppsammansättning för samordningsgruppen. Helena 

är ordförande och varje RCC har en representant. Uppdragsbeskrivningen kvarstår utan 

ändringar. 

Helena visar uppdragsbeskrivning och gruppsammansättning för kvalitetssäkringsgruppen av 

data. Pia Jestin är ordförande, varje RCC har en representant och utöver detta finns två 

statistiker. Arbetstid för ordförande och statistiker finansieras med nationella medel. Pia 

kommer att gå i pension under året och vi behöver hitta en ersättare. Uppdragsbeskrivningen 

kvarstår utan ändringar men vi diskuterar att vi i år bör lägga extra fokus på arbetet med att ensa 

tolkningen av kodningen, så att inrapportörer har tydliga stöd för att koda på samma sätt över 

hela landet. 

Väntetidsgruppen på SKR är ansvariga för väntetidsdatabasen (”Signe”) och beslutar om 

spärrar, QlikView-utveckling och liknande. Gruppen har också ett nätverk för regionernas 

inrapportörer. Helena, Pia och Ulrika Berg Roos har regelbundna möten med gruppen.  

Helena lyfter också att den nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått har en viktig 

roll i SVF-arbetet i och med hanteringen av SVF-PREM-enkäten som alla regioner i år ska 

skicka ut. RCC Sydöst är stödjande RCC och får nationella medel för arbete med SVF-PREM-

enkäten.  

SVF-turné 

SVF-turnén har inte varit i Väst eller Norr. Vi beslutar att genomföra de mötena, utvärdera och 

därefter upprepa mötena i övriga samverkansregioner.  
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Nationellt bredare grepp inom urologin 

Vi konstaterar att arbetet med urologin bör bedrivas både nationellt och regionalt eftersom det 

nationella kan ge stöd och draghjälp åt det regionala.  

Ett viktigt steg i arbetet blir en eller flera workshops med bred representation från de 

intressenter som på något sätt påverkar situationen inom urologin. Frågeställningen bör vara 

vad var och en kan bidra med för att förbättra situationen.  

Inför workshopen behöver vi en kartläggning av urologin, hur många som arbetar inom 

urologin och vad de arbetar med. Kartläggningen bör göras av en extern part men med en 

styrgrupp med representanter från våra vårdprogramgrupper, NPO Njur- och 

urinvägssjukdomar samt relevanta professionsföreningar och chefsgrupper. Kartläggningens 

syfte är att skapa en gemensam nulägesbeskrivning. Helena får i uppdrag att bereda frågan om 

kartläggning och workshop i SVF-samordnargruppen och återkomma med förslag till beslut. 

Kartläggningen kan följas upp med fler analyser. Vi ser t.ex. att det vore intressant med en 

jämförelse av modeller och förutsättningar för prostata- respektive bröstcancer.  

Beslut:  

• Uppdragsbeskrivningen för samordnargruppen SVF fastställs.  

• Uppdragsbeskrivningen för kvalitetssäkringsgruppen SVF fastställs.  

• SVF-turné ska genomföras i Väst och Norr, utvärderas och sedan upprepas i alla 
samverkansregioner under 2022. 

• Helena får i uppdrag att bereda frågan om kartläggning och workshop om urologi i SVF-
samordnargruppen och återkomma med förslag till beslut.  

7. Punkter i överenskommelsen med befintliga arbetsgrupper 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena går igenom de uppdrag i årets överenskommelse som är direkt kopplade till befintliga 

arbetsgrupper. Vi diskuterar när respektive grupp bör bjudas in för diskussion om verksamhet 

och budget. Ett samlat beslut om budget tas i februari. 

• Ärftlighetsgruppen: under våren.  

• OPT-gruppen: februari.  

• Cancerrehabiliteringsgruppen: februari. 

• Palliativ vård: under våren. 

• Min vårdplan: februari  

• Covid-19 och cancerstatistik: Februari och därefter kvartalsvis. Gruppen behöver 
diskutera sin uppdragsbeskrivning – kan gruppen hantera frågan om uppskjuten vård? 

• Regimbiblioteket: Avrapportering i februari med förslag till budget. Samfinansiering för 
2022 är redan beslutad men vi bör ha en diskussion om hur ytterligare medel skulle kunna 
möjliggöra högre tempo i arbetet.  

• Cancergenomik: planerad diskussion den 27 januari med den nya gruppen.  
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8. Automatöverföring med hjälp av strukturerad data, första diskussion 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

I årets överenskommelse står att ”RCC ska underlätta uppföljningen av cancervården genom att 

stärka arbetet med automatöverföring av strukturerade data för att möjliggöra 

informationsöverföring från ordinations- och journalsystem till register.” Arvid ger en överblick 

över vilka arbeten som pågår inom området.  

Flera diagnosregister arbetar med att införa informationsspecifikationer utifrån aktuella kodverk 

(alltså mappa variablerna mot t.ex. Snomed CT), vilket är en grundförutsättning för att ta emot 

data genom automatöverföring. Det pågår också arbeten med att strukturera data i källsystemen 

för att möjliggöra att data överförs med automatöverföring. Sådant arbete sker både inom 

avgränsade områden, t.ex. läkemedel, strålbehandling, patologi och radiologi, och inom hela 

system, t.ex. Kundgrupp Cosmic. Det pågår alltså arbete för att möjliggöra både överlämnande 

och mottagande av data, men arbetet sker punktvis och är inte sammanhållet.  

Arvid anger att det skulle behövas en kartläggning av vika datamängder som är förberedda för 

automatöverföring och vilka lärdomar som finns från de projekt som pågått. Vi skulle också 

behöva en person som kan driva arbetet framåt, och den personen behöver kunskap om 

regionernas organisation och beslutsvägar. Eventuellt behövs en kombination av en 

sammanhållande integrationsperson och en förstärkt produktägare/ämnesriktad funktion. Vi 

konstaterar att vi bör samverka med NSG Strukturerad vårdinformation och eventuellt även 

lyfta frågan till Styrgruppen för kunskapsstyrning, SKS. Det finns även grupperingar inom SKR 

att samarbeta med.  

Vi ser också att frågan om mottagande av information till kvalitetsregister är lättare att hantera, 

och att vi ”äger” den frågan i högre grad än frågan om överföring från källsystemen. Vi 

konstaterar att vi bör lägga fokus på att vara redo att ta emot data när regionerna är redo att 

lämna över den.  

Beslut: Arvid får i uppdrag att återkomma med ett konkretiserat förslag utifrån diskussionen: 

Kartläggning av vad vi gör i dag, förslag till vad vi ska prioritera under 2022 och hur vi ska 

bemanna. 

9. Utrotning av livmoderhalscancer 

Föredragande: Helena Brändström och Lena Sharp 

I årets överenskommelse fick vi 25 miljoner kronor extra för projektet att utrota 

livmoderhalscancer. Vi har tidigare diskuterat om RCC Stockholm Gotland kan samordna 

projektet nationellt. Lena Sharp redovisar ett förslag till organisation.  

RCC Stockholm Gotland skulle kunna etablera ett nationellt samordningskansli med uppdrag 

att samordna och stötta regionerna samt att förse alla regioner med ett utbildningsunderlag i 

vaccinering. Samordningskansliet kan också samordna kommunikation för att skapa 

förutsättningar för högt deltagande. Lena påminner om att studieprotokollet är nationellt, med 

en nationell etikansökan, och att det därför inte behövs några upphandlingar av material eller 
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liknande när regionerna ansluter sig till studien. Lena tydliggör också att kansliet inte samordnar 

själva studien.  

Lena lyfter att vi, om vi lyckas, kommer att bli ett av de första länderna i världen som genomför 

projektet. Därför bör arbetet dokumenteras och publiceras. RCC Stockholm Gotland är 

inställda på att göra detta.  

Erfarenheterna från tarmcancerscreeningen visar att ett nationellt kansli är en styrka. Alla RCC 

ställer sig bakom förslaget.  

Vi går laget runt och sammanfattar vilka regioner som fattat beslut om att delta i studien. De 

allra flesta regioner är inställda på att delta men man har kommit olika långt med beslut och 

praktiska frågor. Flera regioner har avvaktat Sjukvårdsdelegationens beslut om 

rekommendation, som ju kom före jul.   

Beslut: RCC Stockholm Gotland får i uppdrag att skapa ett samordningskansli för att samordna  

projektet för utrotning av livmoderhalscancer. Kansliet finansieras med nationella medel.  

10. Benchmarking strålbehandling 

Föredragande: Johan Ahlgren 

I överenskommelsen finns följande uppdrag: ”RCC i samverkan ska genomföra en bench 

marking för att klarlägga var svensk strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder 

med inriktning på tillgång till nödvändig specialistkompetens och utrustning.” Vi diskuterar 

vilken gruppering som bör få i uppdrag att hantera kartläggningen. RCC har ingen arbetsgrupp 

för strålbehandling, däremot samverkar vi med flera av de grupper som finns. 

Förslaget till uppdraget kom från den så kallade ”styrgruppen” där Kjell Bergfeldt är ordförande 

och Johan Ahlgren är RCC:s representant. Styrgruppen är tillsatt av onkologicheferna, som är 

ett egeninitierat nätverk. Utöver dessa finns ett antal andra grupperingar, t.ex. Svensk 

strålonkologisk förening som bildades i höstas.  

Vi konstaterar att vi behöver skapa en ny (tillfällig) arbetsgrupp för uppdraget som utgår från 

RCC i samverkan och där RCC i samverkan är styrgrupp. Det kommer också att behövas en 

eller flera referensgrupper. Själva arbetet utfös förmodligen bäst av en konsultfirma.  

Vi konstaterar också att förarbetet inför analysen är viktigt, och att vi måste tydliggöra hur vi 

ska använda den när den är klar. Det måste vara tydligt att det är verksamheterna och 

regionerna som ska hitta lösningar på de problem som kommer fram. Det är också viktigt att 

hitta en relevant avgränsning. Diagnostiska radiologer, kliniska fysiologer m.fl. angränsande 

områden bör inkluderas. Strålsäkerhetsmyndigheten bör involveras tidigt i arbetet. 

Beslut: Johan Ahlgren, Thomas Björk-Eriksson, Lena Sharp, Helena Brändström och  

Hans Hägglund får i uppdrag att bereda frågan om benchmarking av strålbehandlingen och 

återkomma med ett förslag. 
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11. Hantering av projektmedel över årsskiften 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Vi diskuterar och jämför hur olika regioner möjliggör hantering av projektmedel över årsskiften.  

12. Remissvar på Socialstyrelsens föreskrift om 

livmoderhalscancerscreening 

Föredragande: Helena Brändström 

Den 14 december fick Helena i uppdrag att formulera ett remissvar på Socialstyrelsens 

föreskrift om livmoderhalscancerscreening, med innebörden att vi ställer oss bakom den 

nationella arbetsgruppens svar. Helena visar sitt och arbetsgruppens förslag till svar och alla 

ställer sig bakom dem.  

Beslut: Hans Hägglund får i uppdrag att skicka in remissvar på Socialstyrelsens föreskrift om 

livmoderhalscancerscreening. 

13. Övriga frågor 

IHI-konferens CAMP Sweden – status (Göran Henriks) 

Ylva Hellstadius, Eskil Degsell och Gunilla Gunnarsson har tackat ja till att vara ”cafévärdar”. 

Konferensen kommer sannolikt att flyttas men det är osäkert hur och när. 

Sjöbergstiftelsen, återkoppling rehabilitering (Helena Brändström) 

Helena meddelar att Sjöbergstiftelsen tagit emot vårt förlag om rehabiliteringsinsatser 

(diskuterades 21 december) mycket positivt. Ingemar Sjöberg har efterfrågat mer omfattande 

beskrivningar vilket arbetsgruppen nu jobbar med. 

Överenskommelsen för kvinnors hälsa (Helena Brändström) 

Överenskommelsen för kvinnor hälsa kommer troligen att bli färdig för beslut den 27 januari. 

Vi får våra screeningmedel ur den överenskommelsen.  

Överenskommelsen för "kvalitetsregister” (Arvid Widenlou Nordmark) 

Det finns ännu ingen färdig överenskommelse för kvalitetsregistren.  

Arvode för patientrepresentanter i Min vårdplan och andra nationella arbetsgrupper  

(Anna Karevi Verdoes)  

Anna efterfrågar ett förtydligande av vem som ska stå för patientarvodet vid möten i nationella 

arbetsgrupper.  

Beslut: Det RCC som betalar ett möte betalar också patientarvode i samband med mötet. Det 

innebär följande: för nationella vårdprogramgrupper betalar RCC Mellansverige, för Min 

vårdplangrupper betalar RCC Norr, för övriga betalar det RCC som är stödjande för gruppen. 
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Stödjande för Samordningsgrupp uppföljning cancerläkemedel och stöd för 

läkemedelsregister (Srinivas Uppugunduri) 

Srinivas meddelar att RCC Sydöst inte kan vara stöttande för samordningsgruppen för 

läkemedel.  

Beslut: Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark tar tillbaka frågan om stödjande RCC 

för Samordningsgrupp uppföljning cancerläkemedel och stöd för läkemedelsregister.  

Stödjande RCC för buksarkom 

RCC Sydöst är stödjande för vårdprogramarbetet för buksarkom men vill lämna över detta till 

någon annan. För kvalitetsregistret finns ingen registerstyrgrupp och registret utvecklas inte. Vi 

konstaterar att vi behöver bjuda in företrädare för professionen för att diskutera om registret 

ska fortsätta att finnas. Vi återkommer till frågan om stödjande RCC. 

Beslut: Ralf får i uppdrag att kontakta företrädare för sarkomcentrum för att diskutera frågan 

om kvalitetsregister för buksarkom.  

NAC-representanter (Hans Hägglund) 

Den 21 december diskuterade vi Barbro Linderholms jävsdeklaration och konstaterade att hon 

behövde avsäga sig ett antal uppdrag innan hon kunde väljas till representant i NAC. Barbro har 

nu meddelat att hon avstår uppdraget i NAC. RCC Väst återkommer med nytt förslag till 

regional representant. RCC Syd och RCC Norr kommer också att byta representanter inom 

kort. Vi konstaterar att alla hematologer då byts ut och att det är viktigt att en eller två av de nya 

representanterna är hematologer.  

Möten under våren 

Folkhälsomyndighetens rekommendation om bl.a. hemarbete sträcker sig till 20 februari vilket 

gör flera möten osäkra, bland annat onkologidagarna. 

14. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Samordningsgruppen SVF: Katarina Gustavsson blir ny representant för RCC Mellansverige.  


