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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-02-15 

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 Ulrika Landin 

§ 6 Kenneth Villman 

§ 7 Katarina Fredriksson, Lina Keller  

§ 8 Ola Bratt, Elin Ljungqvist 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Långsiktig utvecklingsplan för kunskapsstyrningssystemet  

På förra mötet berättade Hans att cancerteamet fått i uppdrag att skriva en kort femårsplan till 

styrgruppen för kunskapsstyrning (SKS). Efter detta har Emma Spak informerat cancerteamet 

om processen. SKS har ett möte vecka nio och kommer troligen att be oss att uppdatera bilagan 

efter det. Emma Spak vill gärna komma till samverkan för att informera mer.    

Almedalen  

Almedalen kommer att bli av i år och vi diskuterar om vi vill delta. Lena Ivö meddelar att SKR 

generellt är sparsamma med evenemang under valåren. Vi konstaterar att vi bör prioritera 

kommunikationsinsatserna på annat sätt i år, och att vi tar en ny diskussion inför nästa år.  

Beslut: RCC arrangerar inte något i Almedalen i år.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 8 februari fastställs. 
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2. Regimbiblioteket 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis och Ulrika Landin 

Ulrika Landin ger en lägesrapport för Regimbiblioteket. Flytten till Kunskapsbanken är 

genomförd och har gått bra. Ulrika uppmanar alla att skicka vidare eventuell återkoppling till 

henne.  

Pågående arbete just nu rör standardisering av namngivningen av regimer i vårdprogram och 

Min vårdplan, uppdatering av stöddokument samt projekt för att underlätta överföring av 

information från Regimbiblioteket till ordinationssystem. De nya vårdadministrativa systemen 

hämtar länkar till regimbiblioteken och använder samma namnsättning men hämtar själva 

informationen manuellt i stället för att importera. 

Läkemedel för barncancer läggs nu in i Regimbiblioteket men det finns flera olösta frågor som 

skulle behöva diskuteras och det arbetet är inte resurssatt. Ulrika påminner också om att det 

behövs en process för att fastställa stöddokument.  

Ulrika lyfter två områden som skulle behöva ytterligare resurser: 

• Regimerna blir allt fler och belastningen ökar för de granskare som är utsedda av 
vårdprogramgrupperna. Förslaget är att tjänsteköpa en läkare på 20 procent som kan 
arbeta med kvalitetskontroll, förbättringar och samordning.  

• Regimbiblioteket kommer att behöva utveckling under kommande år. Förslaget är att ge 
Ann-Sofie Fyhr i uppdrag att kartlägga användarnas upplevelser av Regimbiblioteket, som 
underlag till framtida prioriteringar för utveckling. Uppdraget bör komma från RCC i 
samverkan.  
 

Hans tar med frågorna för diskussion i samordningsgruppen för läkemedel och återkommer. 

Frågorna om finansiering tas under budgetpunkten. 

Vi konstaterar att regionerna bör finansiera Regimbiblioteket genom regionbidraget, alltså att 

Regimbiblioteket bör finansieras solidariskt av alla RCC.  

3. Genomgång av överenskommelsen för kvinnors hälsa 

Föredragande: Helena Brändström 

Överenskommelsen för kvinnors hälsa är klar. Helena påminner om att den kommer att 

omförhandlas inför nästa år.  

Helena föreslår att medlen fördelas enligt följande: 

• Medel för bäckencancerrehabilitering fördelas lika över alla RCC och den nationella 
arbetsgruppens arbete med vårdprogrammet finansieras med medel för nationella 
vårdprogram.  

• Medel för nationell samordning av screening används till finansiering av de nationella 
samordnarna, ersättning till ordförandena i de nationella screeningsgrupperna, 
webbinarium om screening riktat till politiker och beslutsfattare och eventuell ytterligare 
kommunikation, arvode till en person som stöttar en vårdprogramgrupp för mammografi 
med vetenskaplig kompetens samt översättning av kallelser till screening.  
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• Medel för generiskt kallelsesystem och stöd till nationell anslutning till 
mammografiregister fördelas även i år till RCC Väst som ansvarar för arbetet på båda 
områdena. Utvecklingen av kallelsesystemet finansieras på så sätt med nationella medel 
men anslutning och förvaltning kommer att finansieras genom avgifter till regionerna.   

 

Beslut: Medlen från överenskommelsen för kvinnors hälsa fördelas enligt förslag vilket innebär 

att  

• medel för bäckencancerrehabilitering fördelas lika mellan RCC 

• medel för screening fördelas till flera poster, bland annat extra medel till 
mammografigruppens vårdprogramarbete 

• medel för generiskt kallelsesystem fördelas till RCC Väst 

• medel för anslutning till mammografiregistret fördelas till RCC Väst 

4. Budget 

Helena redovisar ramarna i canceröverenskommelsen och visar ett förslag till fördelning. 

Förslaget innebär att medlen fördelas lika mellan RCC för insatser inom barncancer, 

sjukvårdsregionalt SVF-arbete, projektet utrotning av livmoderhalscancer samt de insatser som 

står under rubriken Övriga insatser i överenskommelsen.  

På följande områden föreslås medlen fördelas till stödjande RCC:  

• RCC Sydöst: PREM, SVF-statistik samt Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel.  

• RCC Norr: SVF-statistik, Min vårdplan och Cancerstudier i Sverige.  

• RCC Mellansverige: Kvalitetssäkring SVF, nationella vårdprogram, OPT och covid-19 
och cancerstatistik.  

• RCC Syd: Regimbiblioteket.  

• Kvar på SKR: Cancerteamets löner m.m. samt de nationella satsningarna på analys av 
urologi och strålbehandling.  

 

Det finns medel kvar som kommer att kunna fördelas senare under året till t.ex. IPÖ, 

preventionsgruppen, läkemedelsregistrering, utbildningar och tidig upptäckt. 

Beslut: Medel ur canceröverenskommelsen fördelas enligt förslag vilket innebär att  

• medlen fördelas lika mellan RCC för insatser inom barncancer, sjukvårdsregionalt  
SVF-arbete, projektet utrotning av livmoderhalscancer samt de insatser som står under 
rubriken Övriga insatser i överenskommelsen 

• respektive RCC får medel för de områden där de är stödjande 

• resterande medel fördelas efter en ny avstämning senast under juni.  
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5. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena visar att RCC:s arbete uppmärksammats i pressen på ett positivt sätt samt informerar om 

planerat och pågående arbete: 

• Barncancergruppen planerar att ta in en extern kommunikationsresurs för att projektleda 
framtagandet av webbutbildningar och presentationer. De kommer att tillfråga Bo Alm. 
RCC i samverkan ställer sig positiva till det och uppmanar gruppen att inventera vilket 
utbildningsmaterial som finns inom t.ex. Levla-projektet.  

• Information om utlysningen till Årets kontaktsjuksköterska kommer att gå ut den  
21 februari enligt samma rutin som förra året. Det finns ett webbformulär för 
nomineringar som kan användas men som inte är obligatoriskt. För Årets processledare 
gör vi ingen extern kommunikation.  

• Sidan om comprehensive cancer center (CCC) på cancercentrum.se har börjat byggas. 

• Regimbiblioteket är nu på plats i Kunskapsbanken och flytten gick bra.  

• RCC Stockholm Gotland testar just nu att lägga en QR-kod i screeningkallelserna, där den 
som scannar koden länkas till en text på det språk som telefonen är inställd på. Testet 
görs på kallelsen till screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck i buken, som skickas ut 
till alla 65-åriga män. 

6. Läkemedelsregister 

Föredragande: Kenneth Villman, Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark 

Läkemedelsrekommendationer i vårdprogram  

Björn Ohlsson har tidigare (21 december) informerat om att Region Halland uppmärksammat 

skillnader mellan vårdprogrammens och NT-rådets rekommendationer. Kenneth Villman har 

diskuterat frågan i NAC. Han har uppfattningen att det i första hand gäller en rekommendation 

för bröstcancer där lösningen bör vara att NT-rådsrekommendationen ändras. Kenneth tar 

frågan till NT-rådet.   

Stärkt inrapportering i register för cancerläkemedel 

Hans sammanfattar pågående arbete med att stärka inrapporteringen i register för 

cancerläkemedel.  

• Nationell samverkansgrupp för läkemedel och medicinteknik har fått en kompletterande 
skrivelse efter det möte som Hans var med på tidigare i våras.  

• En artikel om registreringen kommer att publiceras i tidningen Oss Hematologer 
Emellan.   

• Dialog om registreringen är inledd med Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Region 
Örebro och Region Uppsala. Målet är att skapa ”halvautomatiska” rutiner där den 
manuella rapporteringen underlättas av automatiskt framtagna listor.  

 

Arvid sammanfattar status i arbetet med automatisk överföring från Cytodos och CytoBase.  

I CytoBase är utvecklingen klar för att ta emot data ur patientadministrativa system och 

överföra till registret. I Cytodos pågår motsvarande utveckling men den har inte kommit lika 
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långt. Några frågor diskuteras fortfarande, t.ex. hur tablettbehandling och variabeln perfomance 

status ska hanteras. Region Väst prövar lösningar för detta just nu. 

Det som krävs för att processen ska fortsätta är att regionerna resurssätter utveckling av sina 

patientadministrativa system så att de kan skicka data till Cytodos/CytoBase. Flera regioner är 

klara eller nästan klara med detta. Samordningsgruppen för läkemedel har diskuterat om 

processen skulle underlättas av att det fanns sjukvårdsregionala koordinatorer för processen, 

men erfarenheten från RCC-cheferna är att det inte är rätt lösning just nu.  

Vi konstaterar att det finns stora likheter med situationen för mammografiregistret och 

diskuterar om vi kan hantera den här frågan på samma sätt.  

Beslut: Arvid får i uppdrag att ta tillbaka frågan till AKI och återkomma med ett förslag till 

erbjudande till regionerna. I detta bör det framgå vad vi bistår med och vad som krävs av 

regionerna för att få direktöverföringen på plats. En förutsättning för erbjudandet bör vara att 

regionerna även tar fram en plan för hur data ska användas när överföringen finns på plats. 

Begäran om datauttag från register för cancerläkemedel  

Arvid berättar att det finns en ökad efterfrågan på datauttag från register för cancerläkemedel. 

Eftersom register för cancerläkemedel består av flera vårddataregister kan vi inte göra ett samlat 

uttag. Arvid redovisar några alternativ. Det är tydligt att hanteringen skulle underlättas av att 

register för cancerläkemedel var ett nationellt kvalitetsregister.  

Beslut: Varje RCC ska genomföra utlämnande av data ur register för cancerläkemedel med stöd 

av mallar som den nationella statistikern tar fram. Beslut om att lämna ut data måste först tas i 

varje regions organisation för utlämning av vårddata i forskningssyfte.  

Beslut: Samordningsgruppen för läkemedel får i uppdrag att bereda frågan om att omvandla 

register för cancerläkemedel till ett nationellt kvalitetsregister. 

7. Socialstyrelsens uppdrag på cancerområdet 

Föredragande: Katarina Fredriksson och Lina Keller 

Katarina Fredriksson är ny kontaktperson för cancerfrågor på Socialstyrelsen. Hon berättar om 

aktuellt arbete: 

• Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att utreda vårdens förutsättningar att erbjuda 
cancerrehabilitering samt att komma med förslag till åtgärder. Katarina ber RCC i 
samverkan att skicka en eller två personer till ett möte den 25 mars där Socialstyrelsens 
förslag ska diskuteras. Processledare och ordförande för våra arbetsgrupper är redan 
inbjudna.  

• Det pågår en diskussion med Socialdepartementet om vem som ska samordna arbetet 
med EU:s cancerplan i Sverige.  

• De nationella riktlinjerna för cancer är borttagna och finns nu i ett öppet arkiv.  
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Lina Keller redovisar Socialstyrelsens arbete på screeningområdet: 

• De uppdaterade rekommendationerna om screening för livmoderhalscancer publiceras 
den 23 februari och träder i kraft 1 juli.  

• En översyn av rekommendationerna för screening av bröstcancer har påbörjats. Här ingår 
övre åldersgräns samt metoder för screening. SBU kommer att ta fram underlag. Planen 
är att nya rekommendationer ska gå på remiss i början av 2023. Socialstyrelsen anger att 
arbetet försvåras av att det saknas vårdprogram och fungerande kvalitetsregister för 
mammografi, och vi försäkrar att arbete med detta är på gång. Flera regioner har angett 
att de vill gå före och höja åldersgränsen redan nu. Socialstyrelsen har en sammanställning 
av forskningsunderlaget i frågan att dela med sig av till de RCC som får i uppgift att 
utreda höjd åldersgräns. 

• Socialstyrelsen har i uppdrag att analysera om och när flytande biopsier kan användas för 
screening i Sverige efter modell från Storbritannien. 

• Socialstyrelsen följer regionernas insatser i utrotningen av livmoderhalscancer. 

• Socialstyrelsen har också i uppdrag att etablera samordning mellan screeningprogrammen 
på nationell nivå, i dialog med RCC:s arbetsgrupper, att utveckla uppföljningen och 
utvärderingen av befintliga screeningprogram samt utveckla dialogforum för screening.  

8. Rapport om organiserad prostatacancertestning, OPT 

Föredragande: Ola Bratt och Elin Ljungqvist 

Status i införandet 

Ola och Elin redogör för status i införandet av OPT. Under 2023 kommer minst 16 av 21 

regioner vara i gång. Ola anger att Socialstyrelsen är positiva till att införandet går framåt och att 

de är beredda att påbörja ny utredning av möjligheterna till screening för prostatacancer när det 

finns tillräckligt underlag i form av publicerade erfarenheter från OPT.   

Fastställande av uppdaterade rekommendationer 

Rekommendationerna om genomförandet av OPT publiceras i form av en rapport som 

uppdateras årligen. Den nationella arbetsgruppen har lagt till en rekommendation om 

Stockholm3-testet. Gruppen har också lagt till en rekommendation om att skapa en nationell 

stödfunktion. Eftersom den frågan ska diskuteras och inte är en rekommendation till regionerna 

bör stycket strykas innan publicering.  

Beslut: Rekommendationerna för OPT fastställs och kan publiceras när stycket om nationell 

stödfunktion strukits.  

Översättning av information om OPT 

Ola anger att det finns internationellt intresse för OPT och att man därför vill ha en webbsida 

om OPT på engelska.  

Beslut: RCC i samverkan är positiva till att publicera information om OPT på engelska. 
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Nationellt stödteam för OPT 

Elin visar ett förslag till uppdragsbeskrivning för ett nationellt stödteam för OPT, förlagt till 

RCC Väst. Bemanningen skulle omfatta sammanlagt ca en halvtidstjänst fördelat på fem  

10-procentstjänster.  

Vi konstaterar att vi diskuterat förslaget tidigare (4 maj 2021) och beslutat att inte skapa ett 

stödteam, med argumentet att uppdraget för samordning redan ligger på den nationella 

arbetsgruppen. Elin och Ola tydliggör att stödteamet skulle arbeta på uppdrag från den 

nationella arbetsgruppen och innebära en förstärkning av kompetens inom i första hand IT och 

juridik. RCC i samverkan är inte eniga om att det extra stödet behövs i den form som föreslås. 

Vi behöver diskutera frågan mer innan vi upphäver det tidigare beslutet. 

Beslut: RCC i samverkan fattar inget nytt beslut i frågan om nationell stödfunktion för OPT. 

Frågan tas upp igen under våren. 

9. Utrotning av livmoderhalscancer 

Föredragande: Lena Sharp 

Nationell samordning 

Lena sammanfattar vilka beslut som fattats i utrotningsprojektet: Sjukvårdsdelegationen 

beslutade i november 2021 att rekommendera alla regioner att ansluta till det pågående projektet 

att utrota livmoderhalscancer inom ramen för studien. RCC i samverkan beslutade den  

11 januari att ge RCC Stockholm Gotland uppdraget att organisera ett nationellt 

samordningskansli som stöd för studieledningen. Argumentet för detta var att RCC-cheferna 

såg ett stort behov av samordning, information, kommunikation och utbildning. Förslaget fick 

stöd av Region Stockholms Kunskapsstyrningsutskott (beslut 17 januari).  

Efter dialog mellan RCC Stockholm Gotland, Joakim Dillner som leder forskningsstudien och 

cancerteamet vid SKR framgår dock att forskargruppen själva har resurser för kommunikation, 

information samt stöd till anslutande regioner, och alltså inte har behov av det föreslagna 

stödet. Däremot tar man gärna emot stöd för utbildning. I dialogen har man kommit överens 

om att stämma av utvecklingen i projektet månadsvis.  

Utifrån ovanstående föreslår Lena att RCC i samverkan ska revidera uppdraget till RCC 

Stockholm Gotland till att bara omfatta utbildning till de deltagande regionerna. Övrigt stöd till 

regionerna samt informations- och kommunikationsinsatser sköts via forskargruppen under 

Joakim Dillners ledning. Lena kommer att rapportera löpande från avstämningarna, för att RCC 

i samverkan ska kunna kommunicera bra och reagera på uppkomna behov. 

Vi konstaterar att regionerna har gått in i projektet i tron att RCC skulle ansvara för 

kommunikativt stöd och att det därför är viktigt att vi på vår webb har tydlig information om 

vem som är kontaktperson i vilka frågor.  
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Beslut:  

• Beslutet att ge RCC Stockholm Gotland i uppdrag att organisera ett nationellt 
samordningskansli för utrotning av livmoderhalscancer (11 januari 2022) upphävs. 

• RCC Stockholm Gotland får i uppdrag att ta fram de utbildningar som behövs kopplade 
till projektet för utrotning av livmoderhalscancer.  

• Hans Hägglund och Lena Ivö får i uppdrag att formulera en text om hur projektet 
samordnas till vår webb.  

• Hans Hägglund, Lena Sharp, Jessica Wihl, Thomas Björk-Eriksson och Lena Ivö får i 
uppdrag att ha avstämningar med studieledningen månadsvis och återrapportera till RCC i 
samverkan.  

10. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Patientrepresentation i vårdprogrammen för gynekologisk cancer 

Helena berättar att vårdprogramhandläggaren för gynekologisk cancer har kontaktats av 

Nätverket mot gynekologisk cancer, som vill att vårdprogramgrupperna ska ta in 

patientrepresentanter från dem. Helena anger att det redan finns patientrepresentation i 

vårdprogramgrupperna, bland annat från Gyncancerföreningen. Några av dessa kommer att 

behöva bytas ut och dialog om detta pågår.  

11. Ny medicinsk bedömning 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Ralf ger status för projektet med patient- och remissportal för ny medicinsk bedömning. En 

pilot är genomförd och man söker nu kliniker som vill ansluta för att pröva portalen i skarp 

drift. Inför start behöver kliniken teckna en överenskommelse med RCC Stockholm Gotland 

samt installera ett enkelt verktyg motsvarande en drivrutin för skrivare.  

Vi är positiva till projektet och Ralf får med sig tips om att kontakta enheter för 

högspecialiserad vård och enheter som deltar i nationell MDK.  

12.  Övriga frågor 

Anna-Lena nominerad till Cancerfondens styrelse  

Anna-Lena Sunesson är nominerad till Cancerfondens styrelse och hon lyfter frågan om det 

skulle innebära en jävssituation. Vi konstaterar att det är mycket positivt att Cancerfonden får in 

Anna-Lena i styrelsen. 

Beslut: RCC i samverkan bedömer att det inte skulle medföra en jävssituation om Anna-Lena 

blev invald i Cancerfondens styrelse. 
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E-hälsomyndigheten 

Arvid berättar att E-hälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag att göra en förstudie om den 

nationella infrastrukturen för kvalitetsregister. I samband med det vill de ha dialog med RCC 

och vi diskuterar formerna för det 

Beslut: E-hälsomyndigheten bjuds in till RCC i samverkan för att diskutera regeringsuppdraget.  

Vakanser i NAC 

Hans påminner om vakanserna i NAC och uppmanar alla att försöka hitta ersättare. Vi 

diskuterar vilka tillfälliga lösningar som är möjliga i väntan på bra långsiktiga lösningar.   


