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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-01-18 

Närvarande 

Beslutande:  

Ove Andrén 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena Brändström är ordförande för mötet eftersom hans Hägglund fått förhinder.  

Minnesanteckningarna från den 11 januari är utskickade men fastställs på nästa möte. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan meddelar att två rapporter snart är publiceringsklara från arbetsgruppen för covid-19 och 

cancerstatistik: Genomgången av kvalitetsregisterdata om tjock- och ändtarms- och bröstcancer 

samt en rapport med data från Cancerregistret. Johan kommer att föredra resultaten från den 

senare vid ett kommande möte.    

Johan kommer att skicka rapporterna till SKR samt hälso- och sjukvårdsdirektörerna inför 

publicering om ca en vecka. Han ber alla att förse honom med korrekta mejladresser till hälso- 

och sjukvårdsdirektörerna i respektive region. 

3. Indikatorer för rehabilitering i kvalitetsregistren 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid ger en statusuppdatering om arbetet med rehabiliteringsindikatorer i kvalitetsregister. Ett 

möte är planerat för att samla företrädare för våra relevanta arbetsgrupper samt för NPO 

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. Ordförande i NPO har dock varit svår att få 

tag på vilket kan försena mötet.  
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4. CCC – rapport från arbetsgruppen 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis 

Maria visar förslag på arbete framåt när det gäller CCC.  

• Artikelserie för att sprida kunskap om arbetet. Artiklar tas fram i samverkan med en 
journalist och med sjukhusens kommunikatörer. Ett första förslag är Vad betyder arbetet för 
patienter och närstående? Fler förslag kan skickas till Lena Ivö.  

• Webbsidor på cancercentrum.se för att dela information, underlag och kontaktuppgifter 
till nyckelpersoner. Exempel på underlag som behövs är beskrivningar av den svenska 
cancervårdens organisation och kunskapsstyrning. Det finns material som är framtaget av 
de sjukhus som kommit längst men det behöver bearbetas. Arbetsgruppen bedömer att 
det behövs nationella medel och stöd utifrån för att ta fram och översätta materialet. Vi 
kommenterar att det också behövs en termlista med översättningar och ordförklaringar.  

• Arbetsprocess för leverans av data till de sjukhus som är i processen. Som ett första steg 
är en arbetsgrupp bildad inom statistikernas nationella arbetsgrupp (Star-G). Maria lyfter 
att behovet av data kvarstår efter att ett sjukhus är ackrediterat, men att sjukhusen har 
olika behov i olika skeden av processen.  

• Referensgrupp för att granska vårt arbete med att stötta processen och komma med 
förbättringsförslag. Första steget är att kontakta OECI för att se om de har en 
referensgrupp.  

• Nätverk för nyckelpersoner från sjukhusen. Varje RCC får i uppdrag att undersöka vilket 
intresse som finns för detta och vilket stöd sjukhusen vill ha från RCC. Om det finns en 
styrgrupp för CCC på sjukhusen bör man vända sig dit.  

• Rutin för att informera övriga kunskapsstyrningen kontinuerligt – Hans Hägglund gör 
detta. 

• Diskussion om hur CCC-arbetet ska integreras i RCC:s arbetssätt. Vi planerar in en 
diskussion om detta i februari. Vid samma tillfälle diskuterar vi sjukhusens intresse för ett 
nationellt CCC-nätverk och behov av stöd från RCC (se ovan).  

 

Beslut: Arbetsgruppen för CCC får i uppdrag att jobba vidare enligt den presenterade planen. 

Vi planerar in en diskussion om nätverk och arbetssätt i februari. Gruppen återkommer med 

förslag till budget.   

5. Cancerstudier i Sverige 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Ove Andrén  

Arvid och Ove ger en statusrapport för Cancerstudier i Sverige. Arvid lyfter att databasen är 

byggd så att man inte kan ange att en studie gäller flera diagnoser utan måste lägga in studien på 

flera ställen om den gäller flera diagnoser. Man kan inte heller söka på genuttryck eller mutation. 

Vi måste nu välja om vi ska vara kvar i nuvarande databaslösning och förbättra 

sökmöjligheterna eller om vi ska flytta informationen till INCA för att skapa en mer dynamisk 

lösning. Den nationella arbetsgruppen kommer att diskutera detta vid ett möte i februari och 

återkommer med förslag. Vi kommenterar att enkelhet och överblick var ledord när lösningen 

togs fram och att vi inte bör utveckla någonting för komplicerat. Vi konstaterar också att det 
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inte är självklart att vi ska ha en egen databas utan att en möjlig lösning vore att samarbeta med 

Kliniska studier i Sverige. Arvid tar med kommentarerna till arbetsgruppen.     

Arvid visar förslag till budget som bygger på att nuvarande lösning upprätthålls utan större 

ändringar. Vi fastställer den men är öppna för att utöka budgeten om vi beslutar att databasen 

ska byggas om. 

Beslut: Den presenterade budgeten för Cancerstudier i Sverige fastställs.  

6. Kliniska cancerstudier, behov av ny grupp 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan Ahlgren, Björn Ohlsson och Ove Andrén har haft i uppdrag att bereda frågan om 

behovet av en nationell arbetsgrupp för kliniska studier. Den tidigare nationella arbetsgruppen  

hade i uppdrag att formulera ett arbetssätt/modell för att screena och inkludera patienter i 

kliniska studier samt att identifiera goda exempel. Slutsatsen är att gruppen skrev en bra rapport 

men att vi behöver en arbetsgrupp för att få fart på implementeringen av de förslag som 

rapporten lade fram. Gruppens uppdrag bör vara att samverka med Cancerstudier i Sverige, 

Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel och Kliniska studier i Sverige, med målet att öka 

förutsättningarna för kliniska studier. Gruppen skulle också kunna arbeta med R-RCT-frågan.  

Vi konstaterar att de olika RCC jobbar med frågan regionalt men att det saknas nationell 

samordning. Vi ser också att vi skulle kunna hjälpa Kliniska studier i Sverige att nå ut med sitt 

arbete i verksamheterna.  

Beslut: Johan Ahlgren, Björn Ohlsson och Ove Andrén får i uppdrag att formulera en 

uppdragsbeskrivning för en ny arbetsgrupp för kliniska studier. Vi diskuterar medlemmar när 

uppdragsbeskrivningen är klar.   

7. Övriga frågor 

Interimsuppdrag IPÖ-samordning jan–mars 2022 (Johan) 

I oktober beslutade vi om samfinansiering och förvaltning av IPÖ under 2022. Målet var att ha 

en långsiktig plan vid årsskiftet men den är inte klar. Målet är nu att ha den på plats i mars. 

Johan visar ett förslag till interims-uppdragsbeskrivning till Maria Sörby för januari–mars i 

väntan på det. Vi fattar beslut om den på nästa möte. 

Inlåning eller ej av Kenneth Villman (Helena) 

Vi har tidigare avlönat personer med nationella uppgifter genom att låna in dem till SKR. Det är 

en dyr lösning eftersom SKR kräver overheadkostnader för alla inlånade oavsett om de har en 

arbetsplats eller dator från SKR, ca 400 000 kr för en heltidstjänst. Därför kommer  

Kenneth Villman inte att vara inlånad till SKR i år. I stället fakturerar arbetsgivaren RCC 

Sydöst.  



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-01-18 

 4(4) 

 

 

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 

Återrapportering samordning utrotningsprojekt (Lena) 

Lena Sharp meddelar att diskussioner fortfarande pågår om hur organisationen ska se ut för 

kansliet för utrotning av livmoderhalscancer. Joakim Dillner är angelägen om att ledningen för 

studien har en tydlig roll och formerna för detta behöver förtydligas.  

Alla förtydligar att de står bakom förslaget till ett samordningskansli och flera rapporterar att 

regionerna efterfrågar att RCC ska samordna arbetet. 

Beslut: Vi bjuder in Joakim Dillner till ett kommande möte för att diskutera samordningen av 

studien och kansliet för utrotning av livmoderhalscancer. 

Helårsrapporten  

Helena har skickat ut underlag till årsrapporten 2021. Hon tydliggör att det som ska skrivas är 

en helårsrapport trots att själva underlaget som skickas ut är delårsrapporten för 2021.  


