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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-10-18 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren (förhinder § 4–5) 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck (meddelat förhinder) 

Ralf Segersvärd (förhinder fr.o.m. § 8) 

Göran Henriks (meddelat förhinder) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark (förhinder 

14.00–15.15) 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 2 Börje Ljungberg 

§ 6 Lena Svendsen, Viktoria Björk 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 4 oktober fastställs.  

Beslut: Minnesanteckningarna från den 11 oktober fastställs. 

Förstärkning webbredaktör/kommunikatör 

Emma Wendel, Gullers, förstärker som webbredaktör/kommunikatör året ut. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Börje Ljungberg 

Nationellt vårdprogram för njurcancer (Börje Ljungberg) 

Avser en uppdatering av vårdprogrammet. Det händer mycket inom den medicinska terapin där 

framför allt den systemiska terapin är uppdaterad. Det finns bra kvalitetsregister men 

Socialstyrelsens process för att länka kvalitetsregisterdata med andra register upplevs 

komplicerad och resurskrävande. 

Vårdprogrammet bör uppdateras om 2 år igen. Det pågår en rad studier kring nya läkemedel. 

En reaktion från KVAST-gruppen kring hur operationsläkemedel ska användas inkom sent 

varför ett mindre stycke ska revideras. 

RCC i samverkan tackar för en bra presentation. 
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Beslut: Det nationella vårdprogrammet för njurcancer fastställs. 

Förfrågan om att lämna ut remissvar för nationella vårdprogram (Helena Brändström) 

Förfrågan har inkommit om utlämnande av inkomna remissvar för nationellt vårdprogram 

cervixcancerscreening.  

Åtgärd: Anna Karevi Verdoes tar kontakt med jurist i VGR för att efterhöra vad som gäller för 

utlämnande av remissvar.  

Rapport från Nordiskt SVF-möte (Helena Brändström) 

Ca 100 personer deltog varav många från diagnostiska center. Nordiska SVF-mötet är ett 

nätverksmöte finansierat av Nordiska ministerrådet. Syfte är att utbyta erfarenheter och komma 

igång med gemensamma forskningsprojekt. Mötet gav en uppdatering av hur arbetet med SVF 

ser ut i de olika länderna. Vid en första anblick ser det ut som att Sverige har sämre ledtider 

jämfört med Danmark och Norge men vid en mer detaljerad granskning konstateras att det ser 

snarlikt ut och att problembilden är densamma. 

Konstaterades att de nordiska nätverksmötena bör fortsätta. Helena Brändström och  

Marcela Ewing har varit RCC:s representanter men Marcela kommer att avsluta detta uppdrag. 

Ami Larsson, medicinsk rådgivare på RCC Syd, tillfrågas om hon kan ta över uppdraget. 

3. RCC Västs organisatoriska placering 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson 

Sedan 2015 har diverse utredningar inom VGR genomförts med syfte att erhålla en mer 

ändamålsenlig organisation. Nu föreligger ett förslag som, om det genomförs, innebär att  

RCC Västs olika enheter placeras inom olika verksamhetsområden och därmed inte är en 

sammanhållen verksamhet fr.o.m. 1 januari 2023. RCC i samverkan uttrycker en oro för denna 

eventuella förändring som skulle få påtagliga konsekvenser för såväl RCC Väst som RCC i 

samverkans gemensamma arbete. Det konstateras att förslaget står i stark kontrast till såväl den 

nationella cancerstrategin som den nya regeringens vilja att organisera mer i 

samverkansregionala noder där RCC utpekas som en särskilt framgångsrik modell. 

Åtgärd: En skrivargrupp bestående av Anna-Lena Sunesson, Lena Sharp och Johan Ahlgren 

sammanställer en skrivelse från RCC i samverkan till ledande tjänstemän och politiker i VGR 

och Västra sjukvårdsregionen.  

4. INCA och nationella kvalitetsregister – lägesrapport om vad som är 

på gång 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Det pågår flera parallella utredningar och projekt som troligtvis kommer att få påverkan på 

arbetet med kvalitetsregister och, i förlängningen, eventuellt även andra kunskapsstöd och 

verktyg på INCA-plattformen.  
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Registerplattformsstrategi för Nationella Kvalitetsregister. Utredning genomförs av Lumell på uppdrag 

av Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister på SKR och Nationell samverkansgrupp data 

och analys.  

E-hälsomyndighetens förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Delrapport 

har framlagts, slutrapport i februari.   

Socialstyrelsens Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet har publicerats 

och innehåller bl.a. förslag gällande data om primärvård, läkemedelsrekvisition och ett nationellt 

biobanksregister. 

Därtill ytterligare utredningar som Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård och 

Förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet. 

I Tidö-avtalet anges att förutsättningarna för gemensam digital enhetlig infrastruktur ska utredas, 

med målet att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan. 

Viktigt att RCC fortsätter att bevaka pågående utredningar och arbeta för att säkra framtiden 

för de nationella kvalitetsregistren på cancerområdet men även våra andra kunskapsstöd såsom 

regimbiblioteket, Min vårdplan, IPÖ m.fl. Socialstyrelsen bör vara en viktig dialogpartner.  

5. Vägen framåt – område 5 samt synpunkter som inkommit under 

veckan 

Föredragande: Samtliga  

Dokumentet med dess inkomna revideringar diskuteras. Diskussion om målområde 5 inklusive 

läkemedelsuppföljning och precisionsmedicin.  

Åtgärd: Helena Brändström går igenom dokumentet med de revideringar som inkommit och 

skickar därefter ut en preliminär version till nationella patient- och närståenderådet samt 

ordförande i samtliga nationella arbetsgrupper. De får tre veckors remisstid för att titta igenom 

dokumentet och se om det är något väsentligt som saknas eller behöver justeras.  

6. Dialog med utredningen ”Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för 

att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar och en 

starkare life science-sektor” 

Föredragande: Helena Brändström, Lena Svendsen och Viktoria Björk 

Syftet med utredningen är att medverka till att skapa en bättre kunskapsplattform för nationella 

strategiska åtgärder riktad mot kliniska prövningar.  

Utredningen leds av Peter Asplund med Lena Svendsen och Viktoria Björk som 

utredningssekreterare. En global genomlysning av ekosystemet för de kliniska studierna har 

genomförts. Nu arbetar de med att ta fram åtgärder för att öka antalet kliniska studier. 
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Diskussion fördes bl.a. kring Cancerstudier i Sverige, ändamålsenliga stödstrukturer (där 

Kliniska Studier Sverige lyftes fram), tillgängliggörande av studier samt utmaningarna med 

tungrodda ansökningsprocesser och snåriga regelverk. 

Lena och Viktoria tar gärna emot skriftliga kommentarer och förslag. 

7. IPÖ samt målformulering 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Förutsättningarna: IPÖ har under de senaste 10 åren utvecklats inom ramen för ett projekt med 

finansiering bl.a. från Swelife och Sjöbergstiftelsen. Det har lagts ner mycket arbete på 

utveckling, införande och, inte minst, inmatning av data. RCC i samverkan behöver nu fatta 

beslut om huruvida IPÖ ska betraktas som ett av RCC i samverkans nationella kunskapsstöd. 

Därutöver måste en plan för långsiktig finansiering, utveckling och förvaltning tas fram. Viktigt 

att förankra den långsiktiga planen hos regionerna så att de ger RCC i samverkan uppdraget, 

och tillhörande finansiering, att fortsätta utveckla, driva och förvalta IPÖ. Kjell Ivarsson har 

erbjudit sig att, i sin roll som hälso- och sjukvårdsdirektör, lyfta frågan i hälso- och 

sjukvårdsdirektörnätverket. 

Beslut: IPÖ som koncept ska betraktas som ett av RCC i samverkans nationella beslutsstöd. 

Budget för IPÖ 2023: 10,3 mkr. 

Åtgärd: Björn Ohlsson meddelar Kjell Ivarsson att vi är positiva till att han lyfter frågan om 

uppdrag kring och finansiering av IPÖ. Arvid Widenlou Nordmark ger Kjell stöd med 

information om IPÖ, framför allt hur ett uppdrag till RCC i samverkan avseende utveckling, 

drift och förvaltning samt en modell för långsiktig finansiering av ett sådant uppdrag kan se ut.   

8. Lungcancerscreening 

Föredragande: Helena Brändström 

På gång i respektive sjukvårdsregion 

Lungcancerscreening för högriskpatienter är en aktuell fråga i EU och har även varit uppe för 

diskussion i riksdagen.  

I Region Stockholm genomförs en lungcancerscreening inom ramen för ett forskningsprojekt 

med stöd av RCC Stockholm Gotland. Kvinnor i samma kohort som mammografi får ett 

informationsbrev med en fråga om de röker. De kvinnor som svarar jakande får ett erbjudande 

om screening. Därtill erbjuds rökavvänjning till alla de som anmält att de är rökare. 

RCC Norr och RCC Väst har precis haft ett första möte för att diskutera möjligheten att 

genomföra en lungcancerscreeningsstudie och då både för kvinnor och män. RCC Syd är också 

intresserade av att samarbeta kring en sådan forskningsstudie.  

Överens om att RCC i samverkan har en viktig roll när det kommer till att följa och sprida 

information om pågående och planerade lungcancerscreeningsstudier. Kan vara värdefullt om 

det i ÖK Cancer 2023 ingår ett uppdrag till RCC i samverkan att, liknande uppdraget kring 
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OPT, utreda förutsättningar och föreslå former för ett nationellt screeningprogram för 

lungcancer. 

Internationella samarbeten lungcancerscreening 

Inom ramen för ett samarbete mellan Sverige (Business Sweden), Storbritannien och Australien 

hålls en sammankomst i England där möte med Sir Mike Richards, ordförande i Storbritanniens 

nationella cancerråd, och Telstra Health (screeningplattformar) kommer att genomföras och där 

Lena S ska hålla ett kort anförande om tidig upptäckt, screening och hur vi når socioekonomiskt 

utsatta grupper. Liknande möten är inplanerade framöver, bra om RCC-representant har 

möjlighet att delta.  

9. Stöd till CCC 

Föredragande: Lena Ivö, Maria Rejmyr Davis, Ove Andrén och Thomas Björk-Eriksson 

Rapport från CCC-nätverket samt CCC-arbetsgruppens möte  

Informationssidor om CCC är nu publicerade på cancercentrum.se. KI har tagit initiativ till att 

bilda ett CCC-nätverk som består av representanter från CCC:s linjeorganisation. 

Den arbetsgrupp som RCC i samverkan har bildat får ses som ett komplement till CCC-

nätverket. 

Diskussion fördes om båda grupperingar är relevanta. Respektive RCC spelar en viktig roll i 

arbetet med CCC i respektive sjukvårdsregion för att kunna lyfta fram och docka i de nationella 

kunskapsstöden. Det finns också ett värde i att kunna dela information och identifiera 

gemensamma behov. RCC har också en viktig roll när det kommer till att bevaka att de 

arbetsprocesser som etableras inom respektive CCC inkluderar de delar av patentprocessen som 

eventuellt drivs på mindre sjukhus. 

Beslut: CCC-arbetsgruppen fortsätter och utvärderas under 2023. 

10.  Vägen framåt uppföljning 2020–2022: Hur går det? Vägen framåt 

revidering 2023–2025 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson, Maria Rejmyr Davis och Lena Sharp 

Arbetsgruppen har haft två möten med Gullers som visat sina idéer, bl.a. ett interaktivt digitalt 

material. Gullers genomför just nu intervjuer för att samla in material och kommer därefter med 

ett uppdaterat förslag. Gullers använder sig av Articulate: en teknisk plattform som fungerar bra 

att koppla till RCC:s hemsida. Arbetsgruppen är mycket positiv. 

Utbildningsmaterial 

Den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan har planerat att ta fram ett nytt 

utbildningsmaterial för patient- och närståendeföreträdare. Enighet om att vi bör ta fram en 

basmodul som passar för alla målgrupper och därefter tilläggsmoduler riktade mot olika grupper 

såsom patient- och närståendeföreträdare, processledare, etc.   
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Beslut: Vi breddar uppdraget till Gullers avseende utbildningsmaterial så att det passar samtliga 

målgrupper inklusive patient- och närståendeföreträdare. 

11. Övriga frågor 

Föredragande: Helena Brändström 

Rapport från första styrgruppsmöte Nollvision (Helena Brändström) 

Emma Spak och Helena Brändström har varit på möte med kärnteamet för Nollvision cancer. 

Kärnteamet består av formella partners plus informella partners såsom Reformklubben och 

SLUSG. Endast de formella parterna är med och beslutar i formella frågor, t.ex. budget. 

Upplevelsen är att RCC som partner inte får kontinuerlig information om Nollvision cancers 

aktiviteter, t.ex. planerade debattartiklar. Ett etiskt regelverk behöver plockas fram och en 

arbetsgrupp har bildats där Emma Spak finns med. 

Utkast kommunikationsplan RCC i samverkan 2022–2023 (Lena Ivö) 

Det finns regionala kommunikationsplaner och dessa har nu skrivits ihop till en nationell 

kommunikationsplan. Samtliga uppmanas att titta igenom den och återkoppla eventuella 

synpunkter till Lena Ivö. 

SCREESCO-studiens styrgrupp (Johan Ahlgren) 

För att SCREESCO-studien (Screening of Swedish colons) ska kunna drivas vidare efter  

Rolf Hultcrantz bortgång i somras behöver studiens styrgrupp (RCC i samverkan) tillsätta en ny 

huvudprövare samt ny ordförande i studiens vetenskapliga kommitté, där den sistnämnde är en 

rådgivande roll bl.a. rörande studiedesign och epidemiologiska analyser. 

Professor Lars Holmberg, King´s College London, och professor Anders Ekbom, KI, har 

fungerat som valberedning och föreslagit: 

Anna Forsberg, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid 

Karolinska Institutet och överläkare vid Nya Karolinska sjukhuset, och som ordförande i den 

vetenskapliga kommittén föreslagit: 

Jonas Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid 

Karolinska Institutet och barnläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.  

Beslut: Anna Forsberg utses som huvudprövare för SCREESCO-studien och  

Jonas Ludvigsson som ordförande i SCREESCO-studiens vetenskapliga kommitté. 

12. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Ny representant i NAG Tarmcancerscreening från Mellansverige: Sara Lingärde, Örebro. 


