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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-04-05 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp (ej närvarande § 9–10) 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 2 Rolf Hultcrantz 

§ 3 Stina Garvin 

§ 5 Ellen Brynskog 

§ 10 Johan Dahlén Gyllencreutz  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Insatser med anledning av kriget i Ukraina 

Lena Sharp, Lena Ivö, Johan Ahlgren, Maria Rejmyr Davis, Björn Ohlsson och Hans Hägglund 

har diskuterat RCC:s roll i hanteringen av situationer som uppstår med anledning av kriget i 

Ukraina. De bedömer att RCC i första hand kan inventera vad som pågår inom cancervården i 

respektive sjukvårdsregion. RCC kan även bidra med relevant information på cancercentrum.se.  

Arbetssätt i beredningsgruppen och RCC i samverkan 

Hans berättar att beredningsgruppen arbetar med att se över former för beredning och 

planering på kort och lång sikt samt arbetssätt för detta. RCC i samverkan kommer att 

involveras i arbetet efter hand. 

Swelife 

Hans berättar att Swelife planerar för ett seminarium i Almedalen den 5 juli med temat 

prevention. Reformklubben ska hjälpa till med arrangemanget och Göran Hägglund kommer att 

moderera.  

RCC i samverkan 26 april 

Helena Brändström kommer att leda mötet den 26 april eftersom Hans då är i Bryssel på EU-

kurs tillsammans med SKR. 
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Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 15 och 29 mars fastställs. 

2. SCREESCO – uppdatering  

Föredragande: Rolf Hultcrantz 

Rolf Hultcrantz inleder med kort bakgrund till studien och genomförandet så här långt. 

Sammanfattningsvis är studiegruppen mycket nöjda med genomförandet. Tidsplan och budget 

har hållit, det har varit en god samverkan med regionerna, resultatet visar på mycket få 

biverkningar. Samtidigt har studien bidragit till att bygga upp kompetens och organisation för 

ett breddinförande av screeningprogrammet.  

Just nu pågår analys av vad som skett i kontrollgruppen. Inom studien ska resultaten analyseras 

efter 5, 10 och 15 år för att utvärdera effekten på insjuknande och dödlighet i kolorektalcancer. 

RCC i samverkan diskuterar i vilken grad regionernas införande av screeningprogrammet 

riskerar att påverka värdet av studien och lyfter att det är viktigt att inte särbehandla studiens 

kontrollgrupp. 

Rolf redogör för att screeningprogrammens nytta bygger på en upprepad testning av deltagarna 

i hela åldersspannet 60–74 år och att det saknas kunskap om var brytpunkten går för första 

undersökning för att screeningprogrammets nytta ska överväga risker och kostnader.  

Björn Ohlsson kommenterar att känsligheten på FIT-analyserna är olika inställda för studien 

respektive screeningprogrammet och att det är viktigt att komma ihåg när resultat från studien 

jämförs mot screeningprogrammet.  

Johan Ahlgren beskriver att RCC i samverkan har ett formellt ansvar för studiedatabasen och 

att den är möjlig att nyttja för olika forskare. Det finns en grupp kopplad till databasen som 

värderar de ansökningar som inkommer. Johan föreslår en årlig skriftlig rapportering (ca 1 A4-

sida) från RCC Mellansverige till RCC i samverkan avseende hur databasen har nyttjats. 

RCC i samverkan tackar för information ser fram emot fortsatt rapportering från Rolf. 

Beslut: RCC Mellansverige rapporterar årligen hur forskningsdatabasen för SCREESCO-

studien används.  

3. Nationell arbetsgrupp diagnostisk cancergenomik 

Föredragande: Stina Garvin 

Stina Garvin är ordförande för den nationella arbetsgruppen för diagnostisk cancergenomik 

under NPO Medicinsk diagnostik. Stina presenterar gruppens arbete hittills och gruppens 

förslag till fortsatt arbete inom RCC.  

Gruppen har sammanfattat sitt arbete i en rapport som är i slutfas för fastställande. Rapporten 

innehåller rekommendationer för bland annat validering och kvalitetssäkring av NGS, 

miniminivå för diagnostik, sammanhållen svarsrutin, multidisciplinära arbetssätt, dataöverföring 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-04-05 

 3(7) 

 

 

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 

och uppföljning av vårdutfall. Den nationella arbetsgruppen hade ett ettårigt uppdrag som 

avslutas i och med rapporten.  

Gruppens förslag är att RCC inte ska ta över gruppen som helhet (enligt tidigare beslut) utan i 

stället utse en ny nationell arbetsgrupp med delvis annan sammansättning och med ett annat 

uppdrag. Stina lyfter att arbetsgruppen bör vara en expertgrupp inom cancergenomik med 

uppdraget att i första hand sprida, implementera och följa upp rekommendationerna i rapporten 

samt att vidareutveckla dem vid behov. Gruppen bör vara rådgivande till labb och externa 

aktörer för biomarkörer samt stöd till vårdprogramgrupperna.  

Gruppen har diskuterat att det finns behov av vissa typer av labbriktlinjer och att gruppen 

eventuellt borde få i uppdrag att ta fram sådana. Vi diskuterar huruvida det inte finns lämpligare 

aktörer för detta som kan ha ett diagnosövergripande perspektiv.  

Vi konstaterar att förslaget innebär att gruppen får ett uppdrag och en sammansättning som 

liknar uppdraget till den nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC. Gruppen har 

önskat att få avsatt tid för arbetet och vi ser att vi har ungefär samma möjligheter som för NAC, 

alltså att avlöna en ordförande på 20 procent. RCC kan också stötta gruppens medlemmar i 

respektive region i dialogen med arbetsgivaren för att få tid avsatt för arbetet, men utan att 

tillföra medel.  

Beslut: RCC Sydöst tar fram förslag till gruppsammansättning, uppdragsbeskrivning och 

finansiering för den nya nationella arbetsgruppen för diagnostisk cancergenomik, i dialog med 

den nuvarande arbetsgruppen, och återkommer med förslag till beslut. 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för levercellscancer 

Den nationella vårdprogramgruppen för levercellscancer har uppdaterat 

läkemedelsrekommendationer i kapitel 12. Vårdprogrammet har inte varit på remissrunda men 

har stämts av med NAC.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för levercellscancer fastställs.  

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för njurcancer 

Den nationella vårdprogramgruppen för njurcancer har uppdaterat kapitel 13, behandling av 

metastaserad sjukdom. Kapitlet har varit på remissrunda och stämts av med NAC. 

Vårdprogrammet i sin helhet kommer att gå på remissrunda i april.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för njurcancer fastställs.  

Förslag till nytt vårdprogram för hantering av biverkningar vid cancerbehandling 

Helena Brändström presenterar ett förslag till ny process för de texter i vårdprogrammen som 

rör biverkningar av cancerbehandling som är gemensamma för flera diagnoser. I nuläget 

beskrivs samma biverkningar på olika sätt i de olika vårdprogrammen. Förslaget är att samla 
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texter om de biverkningar som återkommer i flera diagnoser i ett gemensamt vårdprogram. De 

diagnosspecifika vårdprogrammen kan då fokusera på de diagnosspecifika biverkningarna. 

Helena framhäver att arbetet huvudsakligen kommer att bestå av att inventera befintliga texter, 

strukturera och evidensbedöma. Ett viktigt arbete är också att hitta bra gränsdragningar till Min 

vårdplan, Regimbiblioteket och det nationella vårdprogrammet för rehabilitering. 

Helena föreslår att RCC i samverkan ska tillsätta en vårdprogramgrupp bestående av ordförande 

och sex regionala representanter som knyter till sig nödvändig kompetens, både 

omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens.  

Vi bordlägger frågan för att var och en ska få möjlighet att sondera behovet och förankra 

förslaget.  

5. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö och Ellen Brynskog 

Positionspapper Rökfritt Sverige – reviderad version 

Ellen Brynskog visar en uppdaterad version av positionspappret Rökfritt Sverige. Dokumentet 

är fastställt och förankrat men justerades innan publicering eftersom regeringen kommit med 

nya direktiv angående andra nikotinprodukter.  

Beslut: Den uppdaterade versionen av positionspappret Rökfritt Sverige fastställs. 

Återkoppling från diskussion i kommunikationsdirektörsnätverket  

Lena Ivö har deltagit på ett av kommunikationsdirektörsnätverkets möten för att berätta vad 

som är på gång inom canceröverenskommelsen, bland annat preventionskampanjen. 

Presentationen fick ett gott mottagande och Lena förmedlar att regionerna uppskattar att få 

färdigt material men att de behöver vägledning i hur de ska använda det och vad som krävs av 

regionerna för att kunna delta i t.ex. en kampanj.  

6. Vägen framåt och överenskommelseförhandlingar 2023–2025 

Vi diskuterar hur vi använder Vägen framåt och om dokumentet bör uppdateras under året. 

Dokumentet används regionalt och är ett värdefullt verktyg för att koppla regionala och lokala 

insatser till den nationella nivån. Det är också en bra grund i förhandlingarna med regeringen 

om årliga överenskommelser. Däremot kan vi bli bättre på att koppla diskussioner och beslut i 

RCC i samverkan till dokumentet. Dokumentet bör uppdateras inför 2023. Beredningsgruppen 

återkommer med planering för det.  
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7. IPÖ 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan Ahlgren presenterar den målbild som arbetsgruppen för IPÖ tagit fram. Gruppen har 

identifierat sju målområden där vi behöver arbeta för att nå den övergripande målbilden och 

Johan presenterar en aktivitetsplan för dessa samt en kommunikationsplan.  

RCC i samverkan diskuterar förslaget och konstaterar att det är omfattande och behöver 

prioriteras tydligt inför beslut.   

Beslut: Arbetsgruppen för IPÖ får i uppdrag att omarbeta och prioritera förslaget till IPÖ-

arbete inför beslut.  

8. Precisionsmedicinrapporten 

Föredragande: Hans Hägglund 

Precisionsmedicinrapporten är färdigställd. Vi konstaterar att rapporten nu håller en tillräckligt 

hög kvalitet för att kunna publiceras men att vi inte vill använda den för att kommunicera kring 

precisionsmedicinfrågor.  

Beslut: Precisionsmedicinrapporten fastställs. Lena Ivö får i uppdrag att publicera den och 

Helena Brändström får i uppdrag att skicka den till Socialdepartementet. Vi gör ingen nyhet 

kring publiceringen.  

9. Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson 

Vid mötet den 15 mars fick RCC i samverkan ett antal frågor från den nationella arbetsgruppen 

för kontaktsjuksköterskor respektive den nationella samordnaren av Min vårdplan. Anna-Lena 

Sunesson sammanfattar frågorna och diskussionen. Anna-Lena lyfter också att det finns behov 

av en redaktörsresurs på deltid som hanterar ändringar i texter till Min vårdplan.  

Beslut:  

• NAG Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan får i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kontaktsjuksköterskeuppdraget och därefter besluta om fortsatt arbete 
samt vid behov utarbeta förslag till uppdatering av uppdragsbeskrivningen för 
kontaktsjuksköterskor.  

• RCC i samverkan står bakom att NAG Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan har 
kontakt med företrädare för Karlstadsstudien, på det sätt som NAG:en tycker är 
ändamålsenligt. 

• NAG Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan får i uppdrag att tillsammans med 
nationell samordnare och handläggare för Min vårdplan utarbeta ett uppdragsunderlag för 
en extern utvärdering av Min vårdplan, med förslag på övergripande innehåll och ramar. 
Därefter tar RCC i samverkan beslut om att genomföra utvärderingen.  

• RCC Norr rekryterar en kommunikatör som på del av sin tid har uppdraget att vara 
nationell redaktör för Min vårdplan. Denna tid finansieras med nationella medel.  
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10. Teledermatoskopi – fungerar implementeringen? 

Föredragande: Johan Dahlén Gyllencreutz 

Johan Dahlén Gyllencreutz redogör för status i implementeringen av utbildningen i 

teledermatoskopi. När utbildningen togs fram prioriterade man att göra utbildningen 

lättillgänglig vilket innebär att det inte krävs inloggning. Det gör att man inte kan få ut statistik 

om användarna, t.ex. vilka regioner de tillhör. Även statistiken kring antal användare blir osäker. 

Johan bedömer att det inte finns behov av kompletterande utbildning just nu. 

Vi går laget runt och jämför implementeringen av teledermatoskopi i regionerna. De allra flesta 

regioner är i något skede av införande och i flera regioner är teledermatoskopi breddinfört. Lena 

Ivö tar med sig att göra en nyhet om detta. 

Johan bedömer att det inte finns data som kan visa om teledermatoskopi påverkar mortaliteten i 

hudcancer. Flera förändringar i utredning och behandling av hudcancer inträffade samtidigt: 

SVF, nya läkemedelsbehandlingar och teledermatoskopi.  

11. Övriga frågor 

IHI-konferensen 

Göran Henriks visar schemat för dagarna inkl. Camp Sweden den 20 juni. Det finns möjlighet 

att anmäla frågeställningar till rundabordssamtal. All information om IHI-konferensen finns på 

SKR:s webbplats. Göran tipsar också om temadagen om metoder för kvalitetsutveckling.  

Mötesdatum hösten 

Tisdagsmöten kl. 8–9 alla tisdagar (utom nedanstående datum) med start 23/8. 

Internat 30–31/8. 

Heldagsmöten (kl. 9–16): 

• 20/9 

• 18/10 

• 1/11 

• 22/11 

• 13/12 

Ny medlem i nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC 

Kajsa Johansson, apotekare, är föreslagen som representant i NAC för RCC Väst. Hennes 

jävsdeklaration läggs till handlingarna utan kommentarer. 

Beslut: Kajsa Johansson utses till RCC Västs representant i NAC. 

Resekostnader för nationella arbetsgrupper 

Srinivas Uppugunduri ber om ett förtydligande av beslutet från den 21 december om fördelning 

av kostnader för nationella arbetsgrupper. Ulrika får i uppdrag att komplettera rutinen med ett 

tydliggörande exempel.  
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Status inkomna svar om regionernas deltagande i studien utrotning av livmoderhalscancer 

Helena Brändström visar en sammanställning av regionernas svar på om de avser delta i studien 

för utrotning av livmoderhalscancer resp. ansluta till det generiska kallelsesystemet för 

livmoderhalscancerscreening. Alla regioner har inte kommit in med svar men vi konstaterar att 

vi känner till att beslut är fattade eller på gång i flera av de regioner som inte svarat. För 

kallelsesystemet är det många som vill avvakta eller som vill ha mer information.  

Vi går igenom de praktiska frågor som uppstått i implementeringen av studien för att Hans m.fl. 

ska kunna ta med dem till det första mötet med studieledningen.  

QUARTET-certifiering Skandionkliniken – stöd från barncancersatsningen 

Thomas Björk-Eriksson tar upp frågan om vi kan finansiera certifiering av Skandion med medel 

från barncancersatsningen. Vi konstaterar att barncancergruppen har mandat att besluta om 

detta. 


