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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-05-10 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Gustav Ekbäck 

Anna Karevi Verdoes 

Ralf Segersvärd 

Srinivas Uppugunduri 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Helena Brändström (§ 1–2) 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos (§ 1–2) 

§ 2 Mikael Johansson, Jonas Bergh  

§ 5 Marcela Ewing  

§ 6 Ylva Hellstadius 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från 26 april och 3 maj fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström, Mikael Johansson och Jonas Bergh 

Fastställande av NVP Lungcancer 

Ordförande Mikael Johansson presenterar arbetet med en liten uppdatering av vårdprogrammet 

inom två områden. Vårdprogrammet har varit på remissrunda. Det har genomgående varit 

positiva reaktioner på aktuella förändringar. Det har även inkommit en hel del synpunkter på 

andra områden och dessa tas med till kommande revision som planeras att gå ut under hösten 

2022.  

Kort diskussion om hur mindre förändringar i NVP ska hanteras avseende uppdateringstakt 

och remissrundor eftersom det genererar arbete både för vårdprogramgrupper och regioner. 

Går det att vara tydligare i kommunikation och förväntan genom ändring eller rättelse 

motsvarande ”amendment” för att tydliggöra och sätta fokus på aktuell förändring. En del i det 

kan även vara att tydliggöra att vårdprogramgruppen endast kommer att ge svar på de frågor 

som varit föremål för förändring. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för lungcancer fastställs. 

Fastställande av vårdprogrammet för bröstcancer 

Ordförande Jonas Bergh presenterar arbetet med reviderad version där förändringar skett inom 

många områden. Det handlar bl.a. om prevention, preoperativ behandling, icke 

antracyklininnehållande regimer kan minska risken för långtidsbiverkning, de-eskalering av 
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kirurgisk behandling, duration av förlängd endokrin behandling för luminal bröstcancer, 

genexpressionsanalys för luminal bröstcancer, tillägg med abemaciklib till endokrin behandling, 

adjuvant neratinib till vissa patienter, PD-L1-analyser inför behandlingsval och immunterapi, 

kartläggning av PIK3CA-genen, rekommendationer vid HER2-positiv metastaserad sjukdom, 

nytt kapitel om bröstcancer för män. 

Jonas Bergh kommer att avsluta sitt uppdrag som ordförande. Theodoros Foukakis, Stockholm, 

föreslås av gruppen som ny ordförande men jävsdeklaration har ännu inte inkommit och frågan 

om ny ordförande tas upp för beslut vid kommande möte. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer fastställs. 

RCC i samverkan riktar ett stort tack till Jonas för mycket värdefullt arbete under lång tid.  

Fastställande av NVP Merkelcellscancer 

Helena presenterar uppdatering som består av nytt kvastdokument och små ändringar i 

patologikapitel. Versionen har inte varit på remissrunda. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för merkelcellscancer fastställs. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena berättar om arbetet med att skapa webbsida om Comprehensive Cancer Center (CCC) på 

cancercentrum.se. Mycket värdefullt samarbete med Viktoria Sjöström, verksamhetsutvecklare 

vid Skånes universitetssjukhus, som bidrar med erfarenheter av sin ackrediteringsprocess. 

Planen är att webbsidan publiceras kommande vecka. Arbetet fortsätter med utformning och 

kvalitetssäkring av informationen i RCC:s arbetsgrupp för CCC.  

Diskussion om hur t.ex. polikinisk verksamhet utvecklats över tid vilket påverkar antal 

sängplatser samt hur krav på forskning ser ut avseende t.ex. randomiserade respektive 

registerstudier. 

Generell diskussion 

Diskussion om möjligheten att göra vinjett eller nyheter på webben för att uppmärksamma 

tillträdande och avgående ordförande för såväl vårdprogram, register som andra arbetsgrupper.  

4. Regimbiblioteket, utvärdering och förstärkning 

Föredragande: Hans Hägglund 

Uppdragen diskuterades i RCC i samverkan den 15 feb då även budget beslutades för 

uppdragen. Samordningsgruppen uppföljning cancerläkemedel diskuterade uppdraget 9 maj och 

ställer sig positiva till uppdragen. 

Diskussion om hur styrning av utvärderingsuppdraget ska gå till. Förslag om att delar av 

Samordningsgruppen uppföljning cancerläkemedel utgör löpande referensgrupp under hösten 

inför slutrapportering till RCC i samverkan. Förslagsvis består gruppen av  
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Arvid Widenlou Nordmark, Kenneth Villman, Johan Ahlgren, Magnus Lagerlund och  

Ulrika Landin. 

Minnesanteckningar från samordningsgruppen kommer att skickas ut till RCC i samverkan. 

Beslut: RCC Syd påbörjar genomförandet av uppdragen och delar av samordningsgruppen 

utgör styrgrupp för utvärderingsuppdraget. 

5. NAG Tidig upptäckt 

Föredragande: Marcela Ewing 

Marcela Ewing presenterar arbetsgruppens pågående arbete inom tre områden: inventering 

diagnostiska centra, workshop tidig upptäckt, kartläggning patienter i tidiga stadier.  

Inventeringen av diagnostiska centra visar att det finns 35 utredningsenheter varav 19 är 

diagnostiska centra. Alla regioner utreder enligt SVF allvarliga ospecifika symtom (AOS) och 

cancer utan känd primärtumör (CUP). Arbetsgruppen kommer att sammanställa underlaget i en 

rapport. 

Planerar för workshop om tidig upptäckt den 29 sept och ansatsen att skapa engagemang i hela 

civilsamhället för att få till en bred diskussion.   

Kartläggning andel cancerpatienter i tidiga stadier, pågående samarbete med Socialstyrelsen där 

man just nu tittar på de 10 vanligaste cancerformerna under de fem senaste åren. 

Diskussion om hur uppdrag till och nytta av diagnostiska centra finns utformade och 

dokumenterade eftersom det finns signaler om att verksamheterna prioriteras ned. Kan 

konceptet ”Nära vård” ge stöd för att stärka diagnostiska centra? RCC i samverkan är eniga om 

det stora värdet av diagnostiska centra och diskussion om hur RCC kan bidra till att stärka 

gemensamma arbetssätt och samverkan mellan olika diagnostiska centra. Hur kan 

primärvårdens perspektiv tydligare tas med i canceröverenskommelsen 2023 för att stärka hur 

den involveras i cancervården? Kan kopplingen till Nära vård vara en del? 

Diskussion om förutsättning för att kartlägga fördelning av cancerpatienter i tidiga stadier och 

hur underlaget kan nyttjas för att utforma målsättning om att fler cancrar upptäcks i tidigare 

stadier. I Storbritannien har man utformat liknande mål för att påverka tidigare upptäckt.  

Workshopen kommer att finansieras av RCC Stockholm Gotland, för övriga aktiviteter behövs 

inte någon ytterligare finansiering för 2022.  

Beslut: RCC i samverkan tackar för bra arbete och diskussion. 

6. Ansökan till Sjöbergstiftelsen om utvecklad rehabilitering 

Föredragande: Ylva Hellstadius 

Ylva informerar om fortsatt diskussion i vårdprogramgruppen och att RCC i samverkan 

kommer att få ett underlag från vårdprogramgruppen över vilka områden som gruppen ser som 

mest prioriterade för externt stöd.  
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Beslut: RCC i samverkan tar upp frågan 24 maj för ny diskussion efter att gruppen tagit del av 

underlaget från vårdprogramgruppen.  

7. Övriga frågor 

Riksrevisionens granskning av statens insatser för kortare väntetider i vården 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av statens insatser för kortare väntetider i 

vården. Granskningen fokuserar på tre statliga styrmedel vars syfte är att korta väntetider till 

vård: vårdgarantin, kömiljarden och standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancer.  

Riksrevisionen planerar för att inkludera följande cancerdiagnoser i granskningen (årtal för 

införandet av SVF inom parentes): 

• prostatacancer (2015) 

• urinblåsecancer (2015) 

• bröstcancer (2016) 

• lungcancer (2016) 

• tjock- och ändtarmscancer (2016) 

• livmoderhalscancer (2017) 

• livmoderkroppscancer (2017) 

• njurcancer (2017) 

 

Riksrevisionen och SKR har haft en dialog om juridiska aspekter av data från kvalitetsregister 

eftersom det finns en osäkerhet om tolkningen att syftet med uttag av data från 

kvalitetsregistren faller inom ramen för ”framställning av statistik”. Riksrevisionen kommer att 

ta kontakt med aktuella register för dialog. Om diagnosen har en befintlig länkad databas (t.ex. 

PCBaSe) kan det vara ett alternativ som källa. Respektive registerhållare är uppmanade att ta 

dialog med CPUA-myndigheten och stödjande RCC angående bedömning av datauttag. 

Beslut: AKI arbetar vidare för en samordnad bedömning av eventuella datauttag för aktuella 

RCC/CPUA-myndigheter. 

Inför RCC-dagarna 17–18 maj 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson 

Diplom är framtagna för uppmärksammande av processledare respektive kontaktsjuksköterska. 

Utdelning sker av Hans som läser upp motivering. Respektive pristagare kommer att vara i bild 

men kommer inte att tacka under mötet. För att ha backup-lösning ska varje pristagare skicka 

en bild på sig själv så att det finns att tillgå om uppkoppling inte fungerar. 

Anna-Lena kommer att skicka mejl till RCC-cheferna om praktisk information för 

vidareförmedling till pristagarna, respektive länk till de medarbetare som ska delta på distans.  

  



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-05-10 

 5(5) 

 

 

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 

Neurokirurgi 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Ralf återkopplar angående de förslag på åtgärder inom neurokirurgi som fanns för nationell 

högspecialiserad vård (NHV). Ett antal NPO deltog vid möte med Socialstyrelsen och det fanns 

enighet om att allt utom sjukdomstillståndet neurofibromatos typ 2 ska tas bort från listan.  

Diskussion om signaler om justering i Socialstyrelsens NHV-arbete genom att undvika att titta 

på enskilda åtgärder utan i stället fokusera på sjukdomstillstånd eftersom åtgärder kommer att 

utvecklas/förändras över tid vilket ger utmaningar om endast enskilda åtgärder blir föremål för 

NHV. 

Kommande möte 26 aug om endoskopiska åtgärder, förslag att tillfråga NVP Lungcancer om 

några (2–3 st) personer för att representera RCC vid mötet.  

Beslut: Ralf kontaktar ordförande NVP Lungcancer för förslag på personer. 

Vinnova-ansökan ”Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata” 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Vinnova har utlysning ”Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata” under 31 mars till  

31 maj. I utlysningen finansieras upp till sex månader långa förberedelseprojekt med upp till  

750 000 kronor i bidrag. Mer information finns på länk. RCC har initierat dialog med TLV, Lif, 

kvalitetsregister, IPÖ-arbetsgrupp, patientförening, SKR, Socialstyrelsen, akademi och 

Regionernas samverkansmodell för läkemedel. 

Diskussion om hur ett projekt kan bidra till förändring av systemet, går det att jobba med 

konkreta exempel utifrån TLV och regionernas behov för att visa på hur de kan stöttas? 

Beslut: Arvid skickar utkast på ansökan till RCC i samverkan och efter det hanteras 

ställningstagande för RCC i samverkan via mejl. 

Läkemedelsverkets arbete med uppdatering av läkemedelsboken 

Föredragande: Hans Hägglund 

Myndigheten har tagit kontakt för att be om hjälp med uppdatering av läkemedelsboken. 

Kenneth Villman, ordförande NAC, har tillfrågats och accepterat uppdraget. 

8. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper  

Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer: Linda Lundgren (Öl, kirurg, US Linköping) är ny 

representant från RCC Sydöst.  

Nationellt vårdprogram ALL: Thomas Erger (Öl, Hematologen, US Linköping) är ny 

representant från RCC Sydöst.  

https://www.vinnova.se/e/systemdemo-och-halsoanalys/kraftsamling-for-okat-nyttiggorande-av-halsodata/

