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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Sekreterare i RCC i samverkan 

Vi kommer att behöva en ny sekreterare i RCC i samverkan efter sommaren. Hans ber alla att 

fundera på om det finns någon på RCC som kan kliva in tillfälligt eller permanent.  

Inbjudan till onkologichefsråd  

Onkologichefsrådet har bjudit in RCC i samverkan till sitt möte den 20 maj och önskar att flera 

av cheferna ska delta, inte bara en representant. De anger att de vill diskutera utveckling av 

kvalitetsregistren, läget vad gäller utveckling av lista för nya läkemedel samt hur vi arbetar med 

synkning av IPÖ, Min vårdplan, hälsoskattning m.m. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från förra mötet är utskickade sent och fastställs nästa tisdag. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för myeloproliferativ neoplasi, MPN 

Den nationella vårdprogramgruppen för MPN har gjort en liten uppdatering av 

vårdprogrammet. Det har inte varit på remissrunda.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för myeloproliferativ neoplasi, MPN, fastställs. 

Information: Metoder för kunskapsstöd 

Helena berättar om status för arbetet i den nationella samverkansgruppen Metoder för 

kunskapsstöd.  
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Gruppen arbetar bland annat med en ny mall för konsekvensbeskrivningar och mall för att 

lägga in alla kunskapsstöd i nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK). Tanken är att 

arbetsgrupperna ska göra en konsekvensbeskrivning per rekommendation och att evidens och 

vetenskapligt underlag ska redovisas per rekommendation. Helena kommenterar att våra 

vårdprogram har för många rekommendationer för att det ska fungera helt, men att vi bör följa 

arbetet för att hitta en mellanväg som fungerar även för oss.  

Kopplat till arbetet med konsekvensbeskrivningar finns också önskemål om ökade 

hälsoekonomiska analyser och de stödjande regionerna har i uppdrag att tillhandahålla 

hälsoekonomisk kompetens. Vi konstaterar att det finns hälsoekonomer kopplade till några 

RCC och att det kan vara lämpligt att göra en pilot med en hälsoekonomisk bedömning av 

någon rekommendation i samband med uppdatering av något vårdprogram. Helena tar med sig 

den frågan. 

Helena sammanfattar att kunskapsstyrningen har en hög ambitionsnivå för systematisk 

insamling av evidens och hälsoekonomiska beräkningar och ett beslutstöd i det kliniska mötet 

som målbild. Vårdprogramarbetet har i dag ett delvis annorlunda arbetssätt. Helena fortsätter 

att rapportera från arbetet med målet att vi ska kunna hitta sätt att anpassa oss till nya metoder 

utan att ställa orimliga krav på våra arbetsgrupper. 

NAC:s roll i uppdateringsprocessen 

Ralf Segersvärd framför att NAC:s bedömning av vårdprogrammen borde göras före 

remissrundorna, så att regionerna kan lita på att de ändringar som går på remiss stämmer 

överens med ordnat införande. Helena tar med detta till NAC och vårdprogramgrupperna. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena rapporterar ur nyhetsflödet: Kvalitetsmässan pågår i Göteborg med flera ämnen som 

berör oss. Karolinska sjukhuset meddelar att man börjar undervisa om precisionsmedicin på 

ST-utbildningen. Sjukvårdspersonal säger upp sig för att få semester. En ny 

opinionsundersökning visar att allt fler vill se ett förstatligande av sjukvården.  

4. Fertilitetsbevarande åtgärder i kvalitetsregister 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid berättar att det finns önskemål om att kunna följa fertilitetsbevarande åtgärder vid 

cancerbehandling genom kvalitetsregister. Det finns ett forskningsregister på Karolinska 

Institutet men det finns inget kvalitetsregister som registrerar den data som efterfrågas. I våra 

vårdprogram och SVF rekommenderas att patienter i fertil ålder bör erbjudas 

fertilitetsbevarande åtgärder men det saknas alltså möjlighet att följa upp om detta sker. Arvid 

redovisar några övergripande alternativ för att ta sig an frågan.  
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Vi konstaterar att vi gärna ser att AKI analyserar frågan och kommer med ett förslag. I förslaget 

måste vägas in hur tidskrävande olika alternativ är och hur de ska prioriteras mot övrig 

utveckling på kort och lång sikt. 

Beslut: Arvid Widenlou Nordmark och Maria Rejmyr Davis tar med frågan om 

fertilitetsbevarande åtgärder i kvalitetsregister till AKI och återkommer med förslag till beslut.   

5. Övriga frågor 

Barncancergruppen 

Christina Landegren behöver omfördela sina arbetsuppgifter och kommer därför att avsluta sitt 

uppdrag som en av två ordförande i NAG Barncancer. Christinas roll i gruppen har främst varit 

att koppla gruppens arbete till övrigt RCC-arbete. Den rollen behövs även framåt, antingen i 

form av en ny delad ordförande eller ett processtöd i annan form. Alla får i uppdrag att 

undersöka om det finns lämpliga personer i organisationen. Thomas återrapporterar när 

processen gått framåt.  

 


