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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-03-15 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (ersatt av Anna 

Karevi Verdoes under § 1–9) 

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 Jan Åhlén  

§ 3 Karin Ahlberg 

§ 4 Katja Vuollet Carlsson 

§ 5 Claire Micaux 

§ 6 Mats Lambe 

§ 7 Torbjörn Eles 

§ 8 Rodabe Alavi, Martin Solberg,  

Emmeli Gross 

§ 9 Christina Landegren, Karin Mellgren, 

Olivia Claesson 

§ 10 Lars Grip 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Kriget i Ukraina 

Hans uppmärksammar situationen i Ukraina och mer specifikt situationen för sjukvården. Hans 

sammanfattar vilket arbete som pågår på nationell nivå och EU-nivå.  

Beslut: Hans Hägglund, Maria Rejmyr Davis, Björn Ohlsson och Lena Sharp bildar en grupp 

för att bevaka sjukvårdens situation med anledning av kriget i Ukraina och uppmärksamma när 

vi kan agera.  

OECI-möte i Valencia 

Hans uppmanar alla att delta i OECI-mötet i Valencia och att uppmana sina respektive CCC-

organisationer att delta. Agenda till ett nordiskt möte i anslutning till det större mötet kommer 

inom kort. 
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Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 8 mars fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Jan Åhlén 

Fastställande av nationellt vårdprogram buksarkom inkl. ny bilaga för gynekologiska sarkom 

Jan Åhlén, ordförande för vårdprogramgruppen för buksarkom, berättar om arbetet med att ta 

fram en bilaga för gynekologiska sarkom. Jan anger att det tidigare har saknats konsensus mellan 

gynekologer och sarkomkirurger angående kirurgisk teknik, vem som bör utföra vilka 

operationer och på vilka indikationer man bör göra en sarkomutredning. Arbetet med bilagan 

har därför tagit tid men Jan bedömer att det nu finns konsensus i dessa frågor och 

förutsättningar för gott samarbete.    

Två mindre ändringar är införda i den onkologiska delen av vårdprogrammet. Ändringarna är 

sedan tidigare införda i vårdprogrammet för skelett- och mjukdelssarkom.   

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för buksarkom inkl. ny bilaga för gynekologiska sarkom 

fastställs.  

Byte av ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för livmoderkroppscancer 

Ordföranden i den nationella vårdprogramgruppen för livmoderkroppscancer,  

Caroline Lundgren, kommer att gå i pension och därför avgå som ordförande. Gruppen föreslår 

Jan Persson som efterträdare. Jans jävsdeklaration diskuteras, där det ingår utbildningsuppdrag 

för tillverkare av robotkirurgiutrustning med ersättning till eget företag.  

Beslut: Helena Brändström får i uppdrag att diskutera frågan om jäv med Jan Persson och 

återkomma med förslag till hur situationen ska hanteras.  

Fastställande av SVF-årsrapport 

Helena meddelar att SVF-rapporten är klar för fastställande. Rapporten visar att fler har utretts i 

SVF än tidigare, att alla regioner utom tre kommer inom eller nära 70-procentsmålet och att 

ledtiderna är tillbaka på 2019 års nivå. Alla regioner har fått sina egna data genom SVF-

samordnarna med mer djupgående statistik.  

Beslut: SVF-rapporten fastställs.    

3. Förslag på utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling 

Föredragande: Karin Ahlberg 

Karin Ahlberg ger en statusrapport om den nationella utbildningen för sjuksköterskor inom 

strålbehandling som tas fram på uppdrag av RCC. 

Karin ber RCC om stöd i rekryteringen av studenter till utbildningen, främst insatser som 

övertygar verksamhetschefer att låta sin personal avsätta tid. Karin lyfter också att det finns ett 

stort behov av handledarkompetens inom verksamhetsförlagd utbildning. Det behöver 
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eventuellt tas fram en särskild utbildning för handledare, men framför allt behöver 

verksamheterna prioritera att avsätta tid till att ta emot studenter och ge handledning.  

Johan kommenterar att styrgruppen för strålbehandling borde kunna bidra till att marknadsföra 

utbildningen och tar med frågan dit. Lena Ivö föreslår att vi ska skriva en artikel om 

utbildningen i Onkologi i Sverige.   

4. Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min 

vårdplan  

Föredragande: Katja Vuollet Carlsson 

Katja Vuollet Carlsson, ordförande för nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och 

Min vårdplan, berättar om gruppens verksamhet under 2021 och planer för 2022.  

Katja lyfter att det kan finnas behov av förtydligande/revidering av uppdragsbeskrivningen för 

kontaktsjuksköterskor. Detta har även lyfts av Onkologichefsrådet. Gruppen har väntat in 

resultat från Karlstadsstudien som nu är klar men som inte ger tillräckligt underlag. Gruppen 

anger att det behövs ytterligare kartläggning av området inför beslut om en uppdatering av 

uppdragsbeskrivningen.  

Under 2022 skulle arbetsgruppen vilja göra en utvärdering av Min vårdplan genom en extern 

part. Katja frågar om RCC i samverkan står bakom en utvärdering och vilken roll arbetsgruppen 

i så fall bör ha i det arbetet, beställare eller referensgrupp.  

Karlstads universitet planerar en doktorandtjänst för att fortsätta studien om 

kontaktsjuksköterskor och arbetsgruppen ser ett stort värde i att samverka med ansvariga för 

studien. Katja frågar om RCC i samverkan står bakom ett sådant samarbete.   

Gruppen planerar ett webbinarium om hur kontaktsjuksköterskefunktionen kan mätas och 

följas med KVÅ-koder. Man planerar också ett arbete om kontaktsjuksköterskans roll vid 

MDK. Arbetsgruppen samverkar löpande med andra arbetsgrupper inom RCC, t.ex. 

arbetsgrupperna för IPÖ, PROM–PREM och barncancersatsningen.  

5. Min vårdplan 

Föredragande: Claire Micaux 

Claire Micaux, ny nationell samordnare för Min vårdplan, presenterar sig och sammanfattar 

status i arbetet med Min vårdplan samt behov av arbete framåt.  

Claire ger exempel på behov av arbete under året:  

• Förtydliga mandat, arbetsfördelning och beslutsgångar för NAG Kontaktsjuksköterskor, 
Nationell samordnare samt Min vårdplan-handläggare.  

• Översyn av hur arbetsgrupperna ska sättas samman för att vara multiprofessionella, 
regionalt förankrade och ha avsatt tid för arbetet. Beslut om ev. uppstart av nya 
arbetsgrupper samt tidsplan för dem.  

• Beslut om hur generella texter ska förvaltas.  
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• Samverkan med övriga kunskapsstöd, t.ex. optimering av remissförfarandet. 

• Samverkan med arbetsgruppen för PROM-PREM inkl. riktlinje för eventuella PROM 
kopplade till MVP.  

• Utvärdering av hur Min vårdplan används, som grund för framtida arbete och 
prioriteringar. Just nu saknas tillförlitlig statistik och relevanta mått på användning. 

• Översyn av införandestödet och hur processen för införande kan förenklas.   

• Fortsatt arbete för en enklare och mer användarvänlig teknisk lösning för både förvaltare 
av texter och slutanvändare (vårdpersonal och patienter) 

• På längre sikt fortsätta att utvidga Min vårdplan till fasen efter behandling och till andra 
vårdnivåer, så att Min vårdplan kan följa med vid en aktiv överlämning.  

 

Claire anger att det finns ett antal frågor där RCC i samverkan bör fatta principbeslut. En sådan 

fråga är om man skulle kunna frångå den vanliga uppdelningen av stödjande RCC om det 

underlättar framtagandet av Min vårdplan för en diagnos.  

Claire påminner om önskemålet om en utvärdering av Min vårdplan och lyfter några resultat 

från en liten utvärdering av Min vårdplan för en diagnosgrupp, CNS-tumörer. Den visar bland 

annat att en fjärdedel av de patienter som har fått Min vårdplan och som svarade på enkäten 

inte har använt den. Den visar också att den funktion som uppskattas mest är 

meddelandefunktionen, samtidigt som det finns önskemål om att lättare få kontakt, att enkelt 

kunna gå vidare till sin journal och att dela information med närstående. Personal som deltagit i 

en annan mindre utvärdering anger att det är enkelt att använda den digitala Min vårdplan men 

omständligt att använda pappersversionen, som dock fortsatt är efterfrågad av vissa 

patientgrupper.  

Vi tackar för dragningen och tar med frågorna för diskussion på ett kommande möte. 

6. R-RCT på INCA med stöd av RCC-organisationen 

Föredragande: Johan Ahlgren och Mats Lambe  

Den 9 juni 2021 fick RCC Mellansverige i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation av en 

nod för stöd till R-RCT. Uppdraget byggde på en analys av hur RCC kan underlätta 

registerstudier, vilket var ett uppdrag i överenskommelsen 2021. Mats Lambe sammanfattar 

analysen och RCC Mellansveriges förslag.  

Tanken är att noden ska vara självfinansierande men Mats anger att det kommer att krävas en 

uppstartsfas som måste finansieras. Noden behöver fyra roller (dock inte fyra årsarbetstider): 

projektledare, registerproduktägare, systemutvecklare och studiekonstruktör/support. Vid 

mötet i juni diskuterades ett samarbete med UCR som dock inte kommit igång än. Två studier 

är just nu under utveckling och kan fungera som piloter.  

Beslut om finansiering tas under nästa punkt. 
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7. Kvalitetsregister – utvecklingsplan och budget 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Strategi för registerplattformar  

Arvid informerar om att en strategi för registerplattformar utarbetas i samverkan mellan 

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna i Samverkan 

(RCO Sam), Nationella Kvalitetsregisterföreningen (NKRF) samt huvudmännen på uppdrag av 

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister. Målet är att minska antalet plattformar till 

ett fåtal (inte en enda). Det finns för närvarande minst 17 plattformar varav INCA är en.  

RCN planerar för att flytta Riksstroke, EVAS och GynOP till INCA. Arvid bedömer att arbetet 

i övrigt inte kommer att påverka RCC i speciellt hög grad. Det är oklart om kvarvarande system 

får stärkt finansiering.  

Den nya gruppen ”NSG Data och analys” är mottagare av resultatet från projektgruppen. 

Gruppen bildas under mars 2022.  

Utvecklingsplan 2022  

Torbjörn visar plan och prioritering för registerutveckling 2022.  

Torbjörn anger att några områden kommer att behöva flyttas från utvecklingsgruppen i  

RCC Mellansverige till RCC Norr eller Väst. Vi konstaterar att den frågan behöver vara utredd 

innan utvecklingsplanen godkänns. Vi kommenterar också att det pågår mycket 

utvecklingsarbete och att marginalerna är snäva.  

Beslut: Beslut om utvecklingsplan för register bordläggs. 

Objektsavtal registerområdet  

Arvid visar de ekonomiska villkoren för registerområdet och förslag till objektsavtal. Frågan 

bordläggs tills vi kan fatta beslut om ovanstående.  

Budgetdiskussion 2023 inkl. R-RCT  

Arvid påminner om hur förvaltningen har ökat varje år och anger att budgeten behöver utökas 

med ca 5 mnkr per år för att vara långsiktigt hållbar. Vi diskuterar de olika alternativ som finns 

för att åstadkomma detta.  

Beslut: Frågan om registerbudget för 2023 bordläggs.  

8. E-hälsomyndighetens förstudie Digital nationell infrastruktur för 

nationella kvalitetsregister  

Föredragande: Rodabe Alavi, Martin Solberg och Emmeli Gross. Representanter från AKI deltar.  

Rodabe Alavi berättar om förstudien om digital nationell infrastruktur för nationella 

kvalitetsregister (S2021/06170). Förstudien ska utreda hur E-hälsomyndigheten eller annan 

relevant myndighet skulle kunna tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella 
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kvalitetsregister inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården. Man ska också 

analysera om det finns behov av att myndigheten får mandat att meddela föreskrifter för 

standarder för hälsodata. Myndigheten vill gärna ha kontakt med RCC i analysen. 

Rodabe framhåller att uppdraget inte bara handlar om plattformar eller IT-frågor utan om hela 

infrastrukturen med t.ex. lagstiftning, standarder och terminologi. Strukturerad information och 

informationsförsörjning är identifierade som viktiga områden. I uppdraget ingår också att reda 

ut statens mandat på området.  

Beslut: Arvid får i uppdrag att förmedla kontakt mellan E-hälsomyndigheten och relevanta 

personer inom RCC. 

9. Barncancerrapporten 2021 

Föredragande: Christina Landegren, Karin Mellgren och Olivia Claesson  

Christina Landegren sammanfattar innehållet i årsrapporten om arbetet på barncancerområdet. 

Rapporten bygger på den fastställda handlingsplanen. 12 insatser är klara, 44 är pågående och  

4 är planerade för uppstart.  

Christina anger att arbetsgruppen är mycket motiverad att gå in i IPÖ och hoppas att få inleda 

arbete med detta under 2023. Under 2023 kommer man också att utreda hur uppföljning av 

barn med genetisk risk ska hanteras, hur samverkan med Försäkringskassan och kommuner kan 

samordnas nationellt och hur en modell för solidarisk finansiering av dyra läkemedel kan se ut.  

Christina visar också ekonomisk uppföljning för 2020–2022.  

Beslut: Årsrapporten för barncancer fastställs. Beslut om finansiering bordläggs.  

Hans Hägglund får i uppdrag att förmedla kontakt med handläggare på SKR med erfarenhet av 

solidarisk finansiering.  

10. Nivåstrukturering 

Föredragande: Ralf Segersvärd och Lars Grip, SKR:s koordinator för nationellt högspecialiserad vård 

RCC:s uppföljning av nivåstrukturerad vård 

Ralf sammanfattar status i processen att överföra nivåstrukturerade diagnoser till 

högspecialiserad vård under Socialstyrelsen. Ralf föredrar förslag till beslut om hur länge RCC 

ska följa dessa diagnoser. Motivet för uppföljning är att ge underlag för Socialstyrelsens 

beredningsgrupper att ha vid sina beredningar till GD och nämnd. Ledtidsdata har varit 

inkomplett redovisat och Ralf bedömer att vi inte bör inskärpa den redovisningen nu. Vi 

beslutar enligt förslag.  

Beslut: RCC har kvar uppföljningsansvaret av nivåstrukturerade diagnoser tills området är 

överfört i NHV. Uppföljning görs t.o.m. året innan området kommer till Beredningsgrupp 2 

(steg 6). Ettårsuppföljning har fokus på remitteringsmönster respektive funktionalitet av och 

deltagande i nMDK. Redovisning av ledtid från nMDK till åtgärd efterfrågas t.o.m. 2021.   
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Remissvar avancerad bäckencancer 

Beslut: RCC i samverkan lämnar inte något gemensamt remissvar. 

Status Huvud- och halstumörer 

Socialstyrelsen har stängt ärendet eftersom man inte nått konsensus i beredningsgruppen. 

Väg framåt för pankreas, gallvägar, radio-kemoterapi vid analcancer samt matstrupskirurgi 

Vi diskuterar hur vi bör gå vidare med processen för överföring av pankreas, gallvägar, radio-

kemoterapi vid analcancer samt matstrupskirurgi som pausats då man inte fick konsensus. Vi är 

sedan tidigare överens om att frågorna behöver lyftas till en högre beslutsnivå såsom hälso- och 

sjukvårdsdirektörsnätverket och/eller universitetssjukvårdsnätverket för att diskutera om 

befintliga beslut bör bekräftas eller revideras.  

Ralf har pågående dialogmöten med företrädare för de nationella enheterna för sarkom. Vi 

avvaktar resultatet av dessa möten innan vidare beslut om överföring till Socialstyrelsen.   

Beslut: Ralf Segersvärd får i uppdrag att tillsammans med Lars Grip bereda frågan om att lyfta 

nivåstruktureringsfrågorna till en högre beslutsnivå och återkomma till RCC i samverkan med 

förslag till underlag.  

11. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Krönika i Sjukhusläkaren 

På förra mötet beslutade vi att formulera ett svar till den krönika om standardisering som 

publicerats i Sjukhusläkaren. Ett förslag har cirkulerats på mejl. Vi diskuterar frågan och 

konstaterar att ett svar troligen inte skulle få önskad effekt.  

Beslut: Vi svarar inte på krönikan i Sjukhusläkaren.  

12. Övriga frågor 

Rutin för nationella arbetsgruppers årliga avrapporteringar  

Helena påminner om rutinen för nationella arbetsgruppers årliga rapporteringar och mallen för 

gruppernas årsrapport. Vi konstaterar att den som är stödjande chef bör ha en förhandskontakt 

med arbetsgruppen för att förbereda avrapporteringen i RCC i samverkan och diskutera vad 

gruppen respektive RCC i samverkan vill ha ut av rapporteringen. Det finns annars en risk att 

gruppen bara fokuserar på en del av sitt uppdrag och inte berättar om delar som inte går framåt 

eller som skulle behöva omformuleras. Vi konstaterar också att större grupper med omfattande 

uppdrag bör få mer tid än de ofta får. 

Beslut: Helena får i uppdrag att ta fram en mall för nationella arbetsgruppers årsrapport i RCC i 

samverkan.  
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Årsrapport för överenskommelsen 2021  

Helena berättar att årsrapporten är skickad till chefer på SKR för genomläsning. När deras 

eventuella kommentarer är omhändertagna kommer RCC i samverkan att få rapporten för 

genomläsning.  

Delfinansiering av rehabiliteringsprojekt tillsammans med Sjöbergstiftelsen 

Enligt beslut 8 mars är en fördjupad beskrivning av rehabiliteringsprojekten inskickade till 

Sjöbergstiftelsen. Stiftelsen har frågat om RCC kan tänka sig att ta en mer aktiv roll genom att 

delfinansiera projektet med rehabiliteringscentrum, för att bygga en grund för framtida 

förvaltning. Vi håller med om att det är viktigt att redan från början ha en plan för långsiktighet.  

Beslut: Om Sjöbergstiftelsen beviljar medel till ett rehabiliteringscentrum enligt förslag kan 

RCC i samverkan medfinansiera projektet med nationella medel. Helena får i uppdrag att 

fortsätta samtalet med Sjöbergstiftelsen om detta.  

Fråga till RCC Sydöst om undanträngningseffekter av SVF  

Srinivas har fått en fråga om vilka undanträngningseffekter RCC har noterat att SVF har fått 

inom radiologi. Vi konstaterar att vi inte sett tydliga undanträngningseffekter och att frågan är 

svår att undersöka. En relevant undanträngning att undersöka är om prioritering av primär 

cancer tränger undan diagnostik och behandling av återfall eftersom återfall inte går in i SVF. 

Riksrevisionen har just nu i uppdrag att undersöka frågan om undanträngning av statens olika 

väntetidssatsningar.  

 


