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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-04-26 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 2 Anna Sandelin, Elin Ljungqvist 

§ 4 Helena Tufvesson Stiller 

§ 8 Marie Stenmark Askmalm 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Mötet leds av Helena Brändström eftersom Hans Hägglund är på resa. 

Framtagande av långsiktig utvecklingsplan för kunskapsstyrningen 2023–2027  

Helena informerar om status för beslut om långsiktig utvecklingsplan för Nationellt system för 

kunskapsstyrning (SKS). Inriktningsbeslut bereds under våren 2022 för fastställande preliminärt 

juni 2022. Under hösten kan vi förvänta oss att få uppföljande uppdrag att göra handlingsplaner 

utifrån inriktningen.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 19 april fastställs.  

2. Screening 

Föredragande: Anna Sandelin och Elin Ljungqvist 

De nya screeningsamordnarna Anna Sandelin och Elin Ljungqvist presenterar sig. Elin kommer 

att ha fokus på verksamhetsfrågor och Anna på IT-frågor.  

Samordnarna visar en intressentanalys och får inspel om pågående arbeten att bevaka. 

Samordnarna ber om kontaktpersoner för screeningfrågor på varje RCC. De kommer att skicka 

ut ett underlag för att förtydliga vilka frågor de vill ha kontakt om. 

Elin kommenterar att höjd screeningålder för mammografi är ett politiskt aktuellt område som 

bevakas hårt av media. Mammografigruppen har önskemål om att sammanfatta sin ståndpunkt i 
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ämnet på cancercentrum.se. Lena Sharp påminner om att RCC Stockholm Gotland är i slutfas 

med en omfattande analys av frågan inklusive hälsoekonomiska bedömningar och 

strålsäkerhetsfrågor.  

Vårdprogramarbete pågår i alla grupper. Vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention är 

på remiss. Vårdprogrammet för tarmcancerscreening har varit på remiss och kommer att vara 

klart för fastställande före sommaren. Arbetsgruppen för mammografi kommer att starta ett 

vårdprogramarbete under året.  

En fråga har gått från sjukvårdsdelegationen på SKR till alla regioner om regionerna avser att 

ansluta till det generiska kallelsesystemet för livmoderhalscancerscreening. Några regioner har 

bett om mer information och Anna har kontakt med dem. 

Samordnarna kommer också att bevaka frågan om lungcancerscreening och har bland annat ett 

EU-möte om detta inplanerat.   

Nomineringar till Socialstyrelsens sakkunniggrupp mammografi 

NAG Mammografi har haft i uppdrag att nominera personer till Socialstyrelsens 

sakkunniggrupp för mammografi. NAG föreslår att hela NAG nomineras men anger att 

gruppen behöver kompletteras med en bröstonkolog. Elin får i uppdrag att kontakta 

ordförande för vårdprogramgruppen för bröstcancer i frågan. Om vårdprogramgruppen inte 

kan nominera en onkolog kan Johan Ahlgren ta på sig uppdraget.  

Beslut: Screeningsamordnarna skickar in nomineringen till Socialstyrelsens sakkunniggrupp 

mammografi efter att förslaget kompletterats med en bröstonkolog från den nationella 

vårdprogramgruppen för bröstcancer. 

Budget för screening 

RCC i samverkan har tidigare beslutat om fördelning av medel till  

• generiskt kallelsesystem cervixcancerscreening  

• stöd för anslutning nationellt mammografiregister 

• regionalt stöd till utrotningsprojektet 

• nationellt stöd till utrotningsprojektet, i första hand utbildning av vaccinatörer 

• nationella screeningsamordnare     

• ersättning 20 % ordförande livmoderhalscancerprevention  

• ersättning 20 % ordförande mammografi   

• ersättning 20 % ordförande tjock- och ändtarmscancerscreening  

• stöd till vårdprogramarbete mammografi  

• nationellt sceeningwebbinarium (ännu inte planerat). 

 

RCC i samverkan har diskuterat men inte beslutat om budget för utbildning i koloskopi. 

Screeningsamordnarna får i uppdrag att undersöka om det finns en ny kontaktperson i frågan 

och begära in underlag om vilken finansiering som behövs.  
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Beslut: Medel för nationell samordning av screening flyttas till RCC Väst. 

Screeningsamordnarna återkommer under hösten med förslag på ytterligare projekt för ökat och 

jämlikt deltagande inom screeningområdet.  

3. OPT 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson 

Stödjande RCC för OPT-gruppen 

RCC Väst och RCC Mellansverige har haft dialog om hur stödet till OPT-området bör hanteras 

på bästa sätt och kommit överens om att RCC Väst bör ta över stödet till OPT-gruppen för att 

samla området. Detaljer och tidplan är inte klara men kan hanteras mellan de inblandade 

medarbetarna.   

Beslut: RCC Väst blir nytt stödjande RCC för den nationella arbetsgruppen för OPT. 

Genomförandet kan ske successivt för att säkra en god överföring. Thomas Björk-Eriksson och 

Johan Ahlgren återrapporterar när processen är klar.  

Uppdragsbeskrivning för OPT-gruppen 

En reviderad uppdragsbeskrivning för OPT-gruppen har tagits fram men behöver diskuteras 

ytterligare.  

Beslut: RCC Väst får i uppdrag att justera uppdragsbeskrivningen för den nationella 

arbetsgruppen för OPT och cirkulera den på mejl inför beslut.  

Medel till gruppen och stödkansliet 

Eftersom RCC Väst tar över som stödjande RCC för OPT-gruppen kommer RCC Väst 

rekvirera medel för OPT-stödet från SKR, när formerna för övertagandet är klara.  

4. Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått, NAPM 

Föredragande: Helena Tufvesson Stiller 

Helena Tufvesson Stiller företräder arbetsgruppen eftersom ordförande Maria Forsgren har 

förhinder att delta. Helena berättar om arbetet under 2021 och visar ett förslag till uppdaterad 

uppdragsbeskrivning för 2022.  

Helena lyfter att det finns mycket insamlad PROM-data i kvalitetsregistren som inte visas upp 

och att utdata därför kommer att vara ett fokusområde under året, liksom förra året. En nyckel i 

detta är att underlätta för kvalitetsregistrens styrgrupper att beställa utdatarapporter och 

arbetsgruppen skulle gärna få uppdraget att ta fram en mall till shinyrapport för PROM.  

Maria Rejmyr Davis och Arvid Widenlou Nordmark tar med frågan till AKI. 

För utdata om SVF-PREM föreslår gruppen ett webbinarum om hur utdataportalen fungerar i 

samband med att data från första kvartalet i år blir klar. Många regioner har haft paus i två år 

och Helena bedömer att många regioner behöver uppdaterad information. 
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Arbetsgruppens andra fokusområde är synkronisering av PROM-arbetet, bland annat genom att 

ta fram en processbeskrivning för PROM-mätning inom RCC. Det pågår många olika projekt 

för patientrapporterade mått i regionerna, och Helena lyfter att det är viktigt att navigera i det 

när man beslutar vilka enkäter RCC ska skicka ut. Arbetsgruppen bevakar också 

implementeringen av IPÖ och Min vårdplan i regionerna för att hitta rätt tidpunkt att 

synkronisera arbetet med insamling av patientrapporterade mått. 

Helena nämner också att gruppen har en mycket välfungerande patientsamverkan.  

Beslut: Den uppdaterade arbetsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för 

patientrapporterade mått (NAPM) fastställs.   

5. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena går igenom vad som kommer att publiceras på cancercentrum.se 

• Kort information om hur cancervården i Sverige fungerar, riktad till flyktingar från 
Ukraina  

• Beskrivning av de AI-projekt som tilldelades medel 2021 

• Samlingssida om CCC 

 

Lena kommunicerar med 1177 om vad de ska skriva om OPT. Vi kommenterar att 1177 bör se 

över hur screeningprogrammen kan beskrivas mer samlat.  

Vid IHI-konferensen kommer SKR att ha en gemensam monter och där behövs några personer 

som kan svara på frågor om cancerarbete. Thomas anger att flera personer från RCC Väst 

kommer att närvara och tipsar om att Lena kan ta kontakt med dem.   

SKR har upprättat en teamsyta för samverkan mellan kommunikatörer i regionerna samt 

kommunikatörer i de olika nationella satsningarna, t.ex. canceröverenskommelsen. Syftet är att 

sprida information om nationella kampanjer, t.ex. den nationella preventionskampanjen. Hela 

RCC:s kommunikatörsnätverk är inbjudet.  

Avsändarfrågan i nationella kampanjer som riktar sig till allmänheten har diskuterats i 

kommunikationsdirektörsnätverket och Lena uppfattar att hållningen är mer öppen än tidigare 

för att RCC står som avsändare. Lena bereder frågan ytterligare och återkommer med ett förslag 

till formulering kring hur RCC ska kommunicera med allmänheten. Ett medskick är att RCC 

måste ha en organisation för att ta emot frågor i de kampanjer där vi står som avsändare.  

6. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Uppföljning vårdprogram för tumörsår 

Helena Adlitzer har tagit de kontakter som diskuterades vid förra mötet och kommer att 

återkomma när det finns ett nytt förslag till hantering. 
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Rapport urologiprojektet 

Helena rapporterar om arbetet med urologiprojektet. En arbetsgrupp är sammansatt och 

gruppen har identifierat sju områden för analys: Väntetider inom urologin, 

kompetensförsörjning, hur nivåstruktureringen av urologiska diagnoser ser ut, urologiska 

uppdraget över tid och organisatorisk tillhörighet, öppenvårds- kontra slutenvårdsurologi, 

taskshifting samt organisation kring sällsynta diagnoser inom urologin. Just nu samlar 

konsultfirman Lumell in tidigare utredningar på dessa områden att ha som underlag. Helena ber 

alla att mejla eventuella tips. En rapport kommer att vara färdig i september för att diskuteras på 

ett seminarium. Slutrapport planeras i december.  

Fastställande av SVF Neuroendokrina buktumörer 

Helena berättar om uppdateringen. En inledande skrivning är tillagd om varför det är svårt att 

nå inklusionsmålet för diagnosen. En ledtid är specificerad för en avslutskod som redan 

används (ingen ytterligare åtgärd). Förslaget har inte varit på remissrunda. 

Björn Ohlsson berättar att RCC Syd planerar ett journalgranskningsprojekt för diagnosen. 

Beslut: Det standardiserade vårdförloppet för neuroendokrina buktumörer fastställs. 

Fastställande av SVF Tjock- och ändtarmscancer 

Helena påminner om att den nationella vårdprogramgruppen för tjock- och ändtarmscancer just 

nu inte har någon ordförande. I uppdateringen av vårdförloppet har Jakob Eberhard fungerat 

som ordförande. Vårdförloppet har varit på remissrunda och endast små justeringar har gjorts 

efter den. I uppdateringen har kriterierna för välgrundad misstanke justerats och en ledtid har 

förlängts för att ge utrymme för prehabilitering.  

Beslut: Det standardiserade vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer fastställs. 

7. Spelregler för RCC i samverkan 

Föredragande: Helena Brändström 

På förra mötet diskuterade vi hur vi fattar beslut när alla RCC inte är representerade. Helena 

visar ett förslag till uppdatering av spelreglerna kring detta. Grunden är att vi fattar beslut i 

konsensus och att den chef som vet att både den och ersättaren kommer att vara frånvarande 

hör av sig till Hans i förväg och meddelar sin ståndpunkt i beslutsfrågorna.  

Beslut: Helena uppdaterar spelreglerna med nedanstående: 

• Om en RCC-chef är frånvarande fattar ersättaren beslut.  

• Om både chef och ersättare från ett RCC är frånvarande kan RCC i samverkan ändå 
fatta beslut under förutsättning att underlaget och förslag till beslut har funnits i 
handlingarna senast torsdag eftermiddag för tisdagsmöten och en vecka före 
heldagsmöten. Vi kan fatta beslut som går i linje med den åsikt som frånvarande chef 
meddelat i förväg.  

• Vi kan fatta beslut på mejl efter ett möte om vi behöver svar på en sakfråga eller 
liknande för att komma vidare. Diskussionsfrågor bör inte tas på mejl.  
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8. Ärftlig cancer 

Föredragande: Marie Stenmark Askmalm 

Marie Stenmark Askmalm, ordförande i NAG Ärftlig cancer, rapporterar om arbetet under året. 

Gruppen har bland annat inventerat vilka genpaneler som används i Sverige samt utrett hur de 

förhåller sig till den stora genpanel GMS 560 som planeras för rutinmässig analys. Gruppen har 

också deltagit i uppdateringen av informationen om ärftlig cancer på 1177. 

Arbete som är på gång gäller t.ex. om man kan likrikta vägledningen till personer som gjort 

genetisk analys genom privata aktörer. Gruppen arbetar också för att likrikta genetiska 

utredningar över landet och att ta fram gemensamma blanketter och liknande.  

Under året kommer gruppen att påbörja ett vårdprogramarbete. Vårdprogrammet kommer att 

bygga på internationella riktlinjer, med korta sammanfattningar och länkningar. Man har också 

haft inledande diskussioner om att ta fram en Min vårdplan för ärftlig cancer.  

Marie kommenterar att ärftlighetsutredningar har blivit en allt mer naturlig del av cancervården 

och att utvecklingen drivs av att mutationerna är behandlingspredikativa. Arbetsgruppen har 

redan tidigare framfört att det skulle behövas processledare/processägare i alla regioner för att 

åstadkomma en mer sammanhängande och patientcentrerad process för uppföljning av de 

personer som har en tydligt ökad risk för cancer.  

Uppdragsbeskrivningen behöver inte uppdateras.  

9. Medel till cancerrehabilitering från Sjöbergstiftelsen  

Föredragande: Helena Brändström 

Helena sammanfattar tidigare beslut och diskussioner i frågan om ett rehabiliteringscentrum 

delvis finansierat av Sjöbergstiftelsen. Som jämförelse berättar Björn om Södra 

sjukvårdsregionens sjukvårdregionala, virtuella bäckencancerrehabiliteringscentrum.  

Vi går igenom vilka satsningar som ingår i budgetposten ”övrigt”, som finansieringen av 

centrumet skulle tas ifrån, och diskuterar hur vi ska gå vidare med beslut i frågan. Vi konstaterar 

att vi vill ha cancerrehabiliteringsgruppens bedömning på nytt.  

Beslut: Helena får i uppdrag att kontakta den nationella vårdprogramgruppen för 

cancerrehabilitering och uppdra till gruppen att diskutera förslaget på nytt utifrån de nya 

förutsättningarna.  

Beslut: Helena får i uppdrag att återkomma till Sjöbergstiftelsen och be att få avvakta.  

10. Övriga frågor 

Interimsrapport från Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder – Mammografiscreening  

Projektet Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder har skickat in en interimsrapport.   

Beslut: Vi ber om muntlig återrapportering från projektet under hösten.  
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Mötet angående IPÖ på Socialdepartementet  

Johan Ahlgren och Arvid Widenlou Nordmark har träffat Socialdepartementet för att 

undersöka möjliga vägar för finansiering och uppdrag inom IPÖ.  

Plats för internat 30–31 augusti 

RCC i samverkan ber teamet att boka hotell inne i Stockholm för internatet den 30–31 augusti.  

11. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Thomas Erger är ny regional representant för RCC Sydöst i ALL-gruppen. 


