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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-01-25 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis (§ 1–3) 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 2 Maria Strandberg  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Register för cancerläkemedel 

Hans rapporterar från ett möte med Nationell samordningsgrupp för läkemedel och 

medicinteknik där han berättat om RCL (register för cancerläkemedel). Ett medskick från 

samordningsgruppen är att man inte stödjer särskilda insatser för att öka den manuella 

inrapporteringen till registret. Vi konstaterar att vi också strävar mot automatöverföring till 

registret men att vi behöver öka inrapporteringen redan nu. Vi ser att vi behöver övertyga 

chefsnivån inom sjukvården om detta.  

Onkologidagarna 

Onkologichefsrådet har skrivit en text till potentiella deltagare i Onkologidagarna med 

budskapet att man kommer att kunna delta på ett smittsäkert sätt. I texten vill man skriva att 

man stämt av med RCC.  

Beslut: Vi ställer oss bakom Onkologichefsrådets text om Onkologidagarna. 

Precisionsmedicinrapporten 

Precisionsmedicinrapporten är utskickad till alla och flera har redan hunnit kommentera. 

Arbetsgruppen kommer att arbeta fram en ny version utifrån kommentarerna.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningar från den 11 och 18 januari fastställs. 
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2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Maria Strandberg  

Fastställande av nationellt vårdprogram för KLL 

Maria Strandberg, ordförande i vårdprogramgruppen för KLL, berättar om uppdateringarna i 

vårdprogrammet. Bland annat har man omarbetat kapitlen om omvårdnad, rehabilitering och 

egenvård samt rekommenderat två nya läkemedel. Maria meddelar också att hon efter 

fastställandet vill att kliva av som ordförande efter fem år på posten.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för KLL fastställs. 

Kommunikation om nya SVF-mål samt mall för redovisningarna 

Mallen för regionernas SVF-redovisningar är klar men ska stämmas av med Socialdepartementet 

innan den kan publiceras. Helena berättar hur samordningsgruppen för SVF och 

kvalitetssäkringsgruppen för SVF planerar att stötta regionerna med data under våren för att 

öka regionernas möjligheter att nå inklusionsmålet. Helena visar också en nyhet om årets SVF-

arbete att publicera tillsammans med mallen.   

Beslut: Mallen för regionernas redovisning av SVF fastställs tillsammans med nyhet om årets 

SVF-arbete.  

Info om förlängd remissrunda 

Beredningsgruppen för kunskapsstyrningen har beslutat att förlänga svarstiden för nästa 

remissrunda med en månad. Vi har sedan tidigare beslutat att samordna våra remissrundor med 

resten av kunskapsstyrningsorganisationen och kommer därför att använda samma datum.  

Helena berättar att stödfunktionerna på SKR har efterfrågat en diskussion inom 

kunskapsstyrningen om hur den här typen av beslut ska fattas i framtiden.  

3. Nivåstrukturering 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans meddelar att Socialstyrelsen planerar flera möten för att diskutera vilka diagnosområden 

som ska utredas för nationell högspecialiserad vård. Mikael Johansson (ordförande i 

vårdprogramgruppen för lungcancer) och Mattias Mattsson (Svenska mastocytosgruppen), 

kommer att företräda oss när det gäller lungcancer resp. mastocytos. Hans ber Mikael att ta med 

en kirurg ur vårdprogramgruppen.  

Ralf Segersvärd kan inte närvara vid dagens möte. Vi bordlägger övriga nivåstruktureringsfrågor 

tills han är tillbaka. 
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4. Barncancergruppen  

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson 

Thomas Björk-Eriksson och Maria Rejmyr Davis har diskuterat hur arbetet i nationella 

arbetsgruppen för barncancer kan underlättas och samordnas med RCC:s övriga arbete. 

Thomas visar ett förslag. Alla får i uppdrag att ta ställning till det inför beslut på nästa möte.  

5. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Webbudget 

Lena återkommer till webbudgeten och visar utfallet för tidigare år som jämförelse. Den stora 

skillnaden är kostnaden för webbanalysverktyget, från 80 000 kr till 360 000 kr. Det är en 

kostnad som vi har svårt att påverka utan att bygga om webbplatsen. 

Bilder kan köpas in för nationella medel men kostnaden ligger i en annan budgetpost. 

Kommunikatörerna har tillgång till hela bildbiblioteket och kan plocka fram bilder till 

presentationer och liknande.  

Beslut: Webbudgeten fastställs.  

Kommunikationsdirektörsnätverket 

Lena berättar att Kommunikationsdirektörsnätverket i februari ska diskutera det 

kommunikationsbehov som samtliga överenskommelser mellan regeringen och SKR medför.  

6. Fortsatt arbete med kartläggning av urologi och strålbehandling 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena meddelar att konsultbyrån Lumell kan åta sig kartläggningen av urologin samt 

strålbehandlingen men att de inte kan börja jobba med den förrän framåt sommaren.  

Vi konstaterar att kartläggningen av urologin kräver att vi gör ett förarbete med att sätta 

samman referensgrupp och formulera uppdraget, och att det därför inte är något problem att 

Lumell inte kan börja förrän till sommaren. Ove Andrén meddelar att han pratat med 

företrädare för Svensk förening för urologi och NPO Njur- och urinvägssjukdomar som båda 

är positiva till att delta i arbetet.  

Kartläggningen av strålbehandlingen skulle behöva komma igång tidigare för att kunna vara klar 

i september och ligga till grund för förhandlingen av nästa års överenskommelse. Vi undersöker 

därför andra alternativ och återkommer till frågan den 1 februari. Johan Ahlgren meddelar att 

han diskuterat gruppsammansättningen med styrgruppen för strålbehandling som gärna deltar i 

arbetet. Han återkommer när de haft fler diskussioner.  
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7. Övriga frågor 

IPÖ-samordning 

Beslut: Interimsuppdraget för IPÖ-samordning som diskuterades på förra mötet fastställs. 


