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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-09-20 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp (förhinder) 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks  

Anna Karevi Verdoes (förhinder kl. 10–11) 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 2 Karin Mellgren, Olivia Claesson 

§ 3 Ylva Hellstadius, Heléne Öberg 

§ 4 Torbjörn Eles 

§ 7 Birger Pålsson 

§ 9 Ledamöter från PNR 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 13 september fastställs.  

Workshop urologin 

Inbjudan till workshop kring urologi den 16 november är färdigställd. Mötet är tänkt att vara 

fysiskt på Norra Latin i Stockholm. RCC-cheferna bjuder in sina respektive hälso- och 

sjukvårdsdirektörer (eller motsvarande). Även patientföreningar och representanter från RCC 

kommer att bjudas in. 

Nationell screeningssamordnare 

Anna Sandelin avslutar sitt uppdrag som nationell screeningsamordnare. Hennes uppdrag är  

IT-relaterade frågor på screeningområdet, bl.a. avtal för generiska kallelsesystem.  

Helena Brändström, Arvid Widenlou Nordmark och Elin Ljungqvist arbetar för att få till en 

långsiktig lösning. Thomas Björk-Eriksson har förslag på ersättare för Anna.  

Åtgärd: Thomas Björk-Eriksson och Arvid Widenlou Nordmark pratar vidare kring lösning för 

ny nationell screeningssamordnare och återkommer med förslag till ersättare.  
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Arvid Widenlou Nordmark och Anna Sandelin färdigställer upplägg och process för hantering 

av avtal för generiskt kallelsesystem kolorektalcancerscreening (GAS). 

Delrapporten ÖK Cancer 2022 

Helena skickar ut delrapporten till RCC i samverkan och Emma Spak för genomläsning inför 

fastställande i RCC i samverkan den 27 september. Efter fastställande skickar Helena 

delrapporten till Socialdepartementet.  

2. Presentation av delårsrapport barncancer 

Föredragande: Karin Mellgren och Olivia Claesson 

Kort summering av delårsrapport  

I relation till den nationella handlingsplanen för utveckling av barncancervården har  

27 insatser färdigställts, 28 insatser är pågående och ytterligare 5 insatser är planerade. 

Exempel på pågående insatser är nationell samordning av läkemedelsanvändning, nationell 

utbildningssatsning för olika professioner och Försäkringskassan, utveckling av Min vårdplan, 

psykosocialt stöd till barncancerpatienter och deras familjer samt kvalitetsregistrets roll för 

kvalitetsarbete inom barncancervården.  

Hantering av insatser som ännu inte påbörjats diskuterades. 

Helena Brändström informerade om ett inplanerat möte med Barncancerfonden som syftar till 

att diskutera samverkan och samordning i vissa frågor.  

Diskuterades om och hur RCC:s nationella kunskapsstöd och verktyg ska införas i 

barncancervården. NAG:en får bedöma och prioritera nyttan av att införa RCC:s olika 

nationella kunskapsstöd i barncancervården. När nationella kunskapsstöd och verktyg tas fram 

inom ramen för RCC:s arbete är det viktigt att följa befintliga arbetsprocesser och strukturer.  

RCC i samverkan tackar för en fin rapport. 

Beslut: Delårsrapport barncancer fastställs och läggs som bilaga till delrapport ÖK Cancer 

2022. 

Åtgärd: Thomas Björk-Eriksson tar fråga om definition av och KVÅ-kod för intermediärvård 

till Socialstyrelsen. 

Inspel till ÖK Cancer 2023 och Vägen framåt 2023–2025 

NAG Barncancer håller på att utarbeta en ny handlingsplan inklusive mål för kommande år. 

NAG:en återkommer med underlag till Helena Brändström efter internat i oktober.  
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3. Rapportering NVP Cancerrehabilitering 

Föredragande: Ylva Hellstadius (ordf NVP Cancerrehabilitering) och Heléne Öberg (ordf NAG 

Cancerrehabilitering) 

Arbetet med att implementera NVP Cancerrehabilitering fortskrider. Revidering av NVP pågår, 

planen är att publicera nytt NVP våren 2023.  

Frågan om uppföljning på området cancerrehabilitering är svår. Hittills endast nationellt 

kvalitetsregister för esofagus-ventrikelcancer (NREV) som infört variabler för att följa upp 

prehabiliterings- och rehabiliteringsinsatser. En tänkbar väg framåt är att, i dialog med 

Socialstyrelsen och NPO Rehabilitering, ta fram KVÅ-koder för relevanta insatser och lista dem 

i den reviderade versionen av NVP. 

NAG:en lyfter behovet av kommunikationsinsats kring Socialstyrelsens rapport 

”Cancerrehabilitering – förslag till utveckling” för att göra den känd bland beslutsfattare i 

regioner, kommuner och statlig nivå.  

NAG:en föreslår också att tydligare lyfta fram cancerrehabilitering i SVF. 

Inspel till ÖK Cancer 2023  

För arbete 2023 och framåt är det viktigt att rekommendationerna i Socialstyrelsens rapport får 

vara vägledande. Viktigt att tydligt definiera vad cancerrehabilitering är samt att fokus skiftar 

från symptom till funktion. Påtalas vikten av att arbete med psykisk hälsa och suicidprevention 

också bör ingå i cancerrehabilitering.  

En inventering kring regionernas förutsättningar och resurser på området cancerrehabilitering 

bör genomföras. Det är önskvärt med ökad samverkan mellan regionerna för att säkerställa att 

alla patienter med speciella behov ska erbjudas samma rehabilitering.  

RCC i samverkan tackar för en bra presentation.  

Åtgärd: Heléne Öberg och Ylva Hellstadius har möte med Socialstyrelsen i vecka 39 och 

återkopplar därefter till Helena angående väg framåt för uppföljning av cancerrehabilitering.  

Helena tar med sig frågan om att lyfta fram cancerrehabilitering i SVF.  

4. Objektsavtal 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Uppföljning registerutvecklingsplaner 2022 

Torbjörn och Arvid informerade om hur arbetet fortskrider i relation till 

registerutvecklingsplanerna. Ett genomgående problem är den höga personalomsättningen som 

har resulterat i att flera planerade projekt försenas eller flyttas fram. En rad åtgärder för att 

komma till rätta med detta har genomförts och mer långsiktiga lösningar diskuteras. 

Objektsavtal INCA 2022 

Arvid presenterade ekonomiska bilagan för 2022 och vilka justeringar som är gjorda utifrån 

utfallet hittills i år.  
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Beslut: RCC i samverkan godkänner objektsavtalets ekonomiska villkor för 2022 och  

Arvid Widenlou Nordmark tillser att ekonomiska transaktioner mellan RCC hanteras i enlighet 

med dessa villkor. 

Samfinansierade projektmedel som finns på RCC Väst används för att täcka prognostiserat 

underskott för 2022. 

Åtgärd: Alla RCC-chefer kommer med inspel för ökade intäkter till Arvid Widenlou 

Nordmark senast vecka 39. Arvid sammanställer förslag till åtgärder som tas upp på möte i 

oktober. 

5. Remissvar 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark, Ralf Segersvärd och Björn Ohlsson 

Björn presenterar underlag till remissvar. Några mindre tillägg och förtydligande diskuterades.  

Beslut: Remissvar för tillgänglighetsutredningen fastställs. Helena Brändström och  

Björn Ohlsson genomför revideringar och Helena skickar in remissvaret. 

6. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive rubrik 

Kolorektalcancerscreening, förslag att följa täckningsgrad (Björn Ohlsson) 

Det finns stor entusiasm i NAG Kolorektalcancerscreening att följa upp täckningsgraden och 

illustrera detta med geomappar. Ett underlag omfattande plan för utveckling och användning av 

sådana rapporter behöver tas fram. Underlaget behöver även innehålla ett kostnadsestimat.  

Beslut: En arbetsgrupp, med uppdrag att ta fram ett underlag enligt ovan, bestående av  

Birger Pålsson, Ulf Strömberg, Ola Bratt, Mats Lambe, Joakim Dillner, Johan Ahlgren,  

Björn Ohlsson, Elin Ljunqvist och Arvid Widenlou Nordmark (sammankallande) utses. 

Årets processledare/kssk (Björn Ohlsson) 

På RCC Syd har man diskuterat att ersätta pris till Årets processledare respektive Årets 

kontaktsjuksköterska med pris för Årets process. Detta skulle bli ett sätt att uppmärksamma 

hela team samt synliggöra utvecklings- och förbättringsarbeten som genomförs i det regionala 

patientprocessarbetet. 

Åtgärd: RCC-cheferna uppdras att fundera kring frågan på hemmaplan och vidarebefordra 

synpunkter till Johan Ahlgren. Johan återkommer med sammanställning vid möte i november. 

Min vårdplan – diskussion med Inera om VKS och Stöd och behandling (Helena Brändström) 

En diskussion om behovet av en databas för texterna i Min vårdplan har förts sedan 2019. 

Inom övrig kunskapsstyrning har man för avsikt att använda Ineras VKS för 

patientinformation. I dagsläget har Inera inte möjlighet att prioritera den utveckling som behövs 

för Min vårdplan och beskedet är att ett sådant arbete kan påbörjas tidigast om  

9 månader. Att bygga upp ett parallellt system utanför kunskapsstyrningsstrukturen är inte en 
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framkomlig väg på sikt men en interimistisk lösning kan vara att ta fram ett enkelt grundsystem 

som gör det möjligt att administrera och förvalta texterna inom Min vårdplan.  

RCC:s förvaltningsledare Konstantin Chow och Claire Micaux, ansvarig för Min vårdplan, 

påbörjar en inventering över hur en egen läsning skulle kunna se ut. 

Status arbetet med Ineras "Informationsförsörjning INCA" (Arvid Widenlou Nordmark) 

Rapport från Ineras arbete kring informationsförsörjning INCA gavs. Diskussioner förs mellan 

RCC: Torbjörn Eles och Maria Sörby, Johan Ahlgren och Arvid Widenlou Nordmark och 

Inera: Sofia Sundkvist, Anna Magnusson. Återrapporterar till RCC i samverkan. 

Rapport från uppstartsmöten för Joint Action – EU-möte (Arvid Widenlou Nordmark) 

Kort rapport gavs från ett första möte kring ett Joint Action-EU-möte om ”inequality 

registries” där Arvid Widenlou Nordmark deltog. Ännu oklart vad RCC:s roll blir framöver i 

denna ansökan/projekt som leds av Slovenien.  

Helena Brändström har mailat Pär Vikström, Folkhälsomyndigheten, med generella frågor om 

kommande JA. 

Ett första möte har även hållits för JA prevention där RCC i samverkan är partner.  

Lena Sharp deltog. Mycket oklart kring innehållet i arbetet. Även här behövs samordning kring 

Sveriges roll i arbetet. Folkhälsomyndigheten är comprehensive authority. 

Avseende Cancer Mission Hubs finns RCC listade som partners men övriga föreslagna 

ändringar togs inte i beaktande i den slutliga ansökan.  

Palliativ vård utbildning – behov av tillskott av medel (Anna-Lena Sunesson) 

Rapport kring det pågående arbetet med att utarbeta en webbutbildning i palliativ vård som görs 

i samverkan med Betaniastiftelsen.  

Det finns ett behov av tillskott av nationella medel för att färdigställa utbildningsmodul för 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom att nationella medel används för att färdigställa 

utbildningsmodulerna palliativ vård.  

Regional registerproduktägare (Johan Ahlgren) 

Johan informerar om att en RPÄ slutar i dagarna och ersätts av konsult som anställs i  

6 månader och därefter möjlighet till anställning. 

Cancerprojekt Indien (Srinivas Uppugunduri) 

Srinivas rapporterar från möte med Socialdepartementet om ett avtal mellan 

Socialdepartementet och indiska hälsomyndigheten kring cancerprojekt. Indien vill lära sig mer 

om hur cancervården i Sverige är organiserad och gärna ta del av goda exempel. Srinivas har ett 

möte med företrädarna från Indien den 3 oktober. Vi ser det som ett tillfälle att få mer 

erfarenhet av denna typ av samarbeten. Preliminärt deltar även Thomas Björk-Eriksson. 
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Lungcancerscreening (Thomas Björk-Eriksson) 

Mikael Johansson, Norrlands universitetssjukhus, och Jan Nyman, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, har tagit initiativ till att diskutera ett projekt avseende 

lungcancerscreening. RCC Väst och RCC Norr kommer att ha ett gemensamt sonderande möte 

om detta i början av oktober. 

7. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Birger Pålsson 

Nationellt vårdprogram för kolorektalcancerscreening (Birger Pålsson) 

Birger informerar kring arbetet med första versionen av NVP Kolorektalcancerscreening. Det  

angränsar till NVP Kolorektalcancer varför representanter från den vårdprogramgruppen också 

har deltagit i skrivandet.  

Stort tack till Birger och övriga arbetsgrupper för ett gott genomfört arbete och ett bra NVP. 

Beslut: Nationellt vårdprogram för kolorektalcancerscreening fastställs.  

NVP prostata (Helena Brändström) 

Beslut: Johan Stranne utses som ny ordförande för Nationellt vårdprogram för prostatacancer 

från 1 januari 2023. 

8. Inventering av diagnostiska centrum 

Föredragande: Helena Brändström 

NAG Tidig upptäckt har gjort en inventering av diagnostiska centrum vilken redovisas i en 

rapport. Rapporten behöver utvecklas både avseende nuläge, utmaningar och 

rekommendationer framåt.  

Beslut: RCC Stockholm Gotland är stödjande för NAG Tidig upptäckt varför Ralf Segersvärd 

tar på sig att återkoppla att rapporten behöver utvecklas innan den kan fastställas och 

publiceras. 

9. Möte med PNR 

Föredragande: Ledamöter från PNR 

Dialog fördes mellan representanter för PNR och RCC i samverkan kring bl.a.: 

• Jämlik vård 

• Överenskommelse Cancer 2023 och revision av Vägen framåt. Patientrapporterade mått 
lyftes som en viktig fråga att utveckla. PNR kommer att få den reviderade versionen av  
Vägen framåt på remiss under hösten.  

• Patientinflytande: Hur samverka på bästa sätt? Kan rapporten om patient- och 
närståendesamverkan utgöra underlag för att utveckla arbetsformer för 
patientsamskapande?  

 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-09-20 

 7(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 

Betonades vikten av att kroka arm och arbeta tillsammans mot gemensamma mål.    

10. Uppdragsbeskrivning NAG Cancerforskning 

Föredragande: Björn Ohlsson 

Johan Ahlgren, Ove Andrén och Björn Ohlsson har skrivit ett underlag till uppdragsbeskrivning 

för NAG Cancerforskning. Cancerstudier Sverige och Kliniska Studier Sverige är tangerande 

grupper som NAG Cancerforskning bör samverka med.  

Beslut: Uppdragsbeskrivning för NAG Cancerforskning fastställs. 

Möjlig ordförande och regionala representanter diskuterades. Ledamöter bör vara kliniskt 

verksamma personer från olika discipliner och med koppling till RCC.  

Åtgärd: RCC-cheferna diskuterar bemanning av NAG Cancerforskning på hemmaplan och 

sinsemellan. Punkten återkommer vid första mötet i november.  

11. Stöd för kommunikation och regionalt stöd till utrotningsprojektet 

Föredragande: Helena Brändström 

Rapport gavs om arbetet kring kommunikation av utrotningsprojektet. De regionala 

kontaktpersonerna har träffats och Elin Ljungqvist samordnar frågor kring stöd. Avstämning 

med projektledningen sker varje månad.  

Beslut: Projektplanen för kommunikation av utrotningsprojektet godkänns och de resterande 

medlen för kommunikationsstöd och regionalt stöd kommer därmed att betalas ut till projektet.  

 

 


