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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-11-01 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (förhinder) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 6 Elin Ljungqvist, Torbjörn Eles,  

Ulf Lönnqvist 

 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Väntetider från SKR 

SKR kommer att ta fram en generell väntetidsrapport som en uppföljning på rapporten om 

vårdplatser. Samtal har förts med Helena Brändström och Arvid Widenlou Nordmark. Det 

planeras för ett kort textstycke om cancer där bröst- och prostatacancer belyses samt eventuellt 

även teledermatoskopi.  

Budgetpropositionen – vad innebär den för cancerområdet 

Regeringen kommer att presentera sin budgetproposition den 8 november. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 25 oktober fastställs.  

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Vårdprogramsmallen är uppdaterad, tillgänglighetsanpassad och genomarbetad så att den är 

stabil att arbeta med. Några standardtexter, t.ex. text om kontaktsjuksköterskor och prevention, 

är uppdaterade för att de ska bli ändamålsenliga. 

Beslut: Ny mall för vårdprogram fastställs. 
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Kolorektalcancer  

De två tidigare föreslagna ordförandena för nationella vårdprogramgruppen för 

kolorektalcancer har inte kunnat antas p.g.a. jäv. Caroline Staff, S:t Göran Sjukhus, föreslås ta 

över ordförandeskapet.   

Beslut: Under förutsättning att det godkänns av kunskapsstyrningsorganisationen i  

Region Stockholm utses Caroline Staff som ordförande för nationella vårdprogramgruppen för 

kolorektalcancer. 

3. Strålbehandlingsbenchmarking – fastställande av åtgärdsplan 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Presentation av ”Åtgärdsplan för att framtidssäkra svensk strålbehandling”. Rapporten delas in i 

fem områden: nationell strategi och riktlinjer, gemensamma arbetssätt och bemanning, 

rekrytering och kompetensutveckling, mätbara mål och uppföljning av svensk strålbehandling, 

samt nationellt stöd för klinisk forskning. 

Rapporten om strålbehandlingsbenchmarking har presenterats för Hälso- och 

sjukvårdsdelegationen samt för regiondirektörsnätverket.  

Diskussion fördes kring åtgärdsplanen med utgångspunkt i RCC:s möjligheter till påverkan och 

ägarskap för olika insatser. Dokumentet bör skrivas om så att det framgår vilka insatser RCC 

kan ansvara för respektive vad som måste lösas på regionnivå.  

Beslut: Johan Ahlgren uppdras att skriva om rapporten i två delar, det som RCC kan påverka 

och har ägarskap för och det som regionerna måste lösa. Rapporten kommer åter till RCC i 

samverkan under november. 

4. Nivåstrukturering 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Återrapportering av de kvarvarande RCC-uppdragen, diskussion om bruttolista samt nya förslag 

på områden att nominera till NHV/SoS. 

Bruttolista: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-

riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-1-kartlaggning/ 

Sakkunniggrupperna är överens med Socialstyrelsen kring överföring av en rad diagnoser 

genom s.k. enkelt förfarande ”as is”. För områden där enighet inte råder måste ny 

sakkunniggranskning/remissrunda genomföras. 

Analcancer  

RCC i samverkan: 1) Diskussion förs i NAG Analcancer om man kan nå konsensus om antalet 

enheter eller fördela fallen annorlunda och 2) om inte 1 är en framkomlig väg kontaktas SoS om 

att överväga förnyad sakkunniggranskning p.g.a. större volymer jämfört med tidigare 

bedömning.  

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-1-kartlaggning/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-1-kartlaggning/
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Beslut: Anders Johnsson, ordförande i NVP Analcancer, ombeds ta med frågan till NAG:en 

för att arbeta fram olika lösningsförslag och beskriva för- och nackdelar med dessa. Beroende 

på förslagen från NAG:en tar RCC en ny dialog med Socialstyrelsen. Ralf Segersvärd 

återkopplar till RCC i samverkan. 

Esofaguscancer 

I dag finns två centra vilket har fungerat bra. Man är således överens om hanteringen av 8 av 9 

diagnoser. SoS vill ha att man är överens om alla diagnoser innan de tar över. 

Sakkunniggruppen säger sig dock vara överens.  

Beslut: Fortsätta med arbetet till konsensus nås. 

Pankreas och gallvägar 

Efter 4-årsuppföljningen konstateras att professionen inte är överens om tingens ordning. 

Området kan inte överföras ”as is” då ingen konsensus råder.  

Beslut: Ralf Segersvärd kontaktar Kjell Ivarsson för att diskutera om problematiken bör tas 

upp på HSD-nätverket.  

Nomineringar till NHV sakkunniggrupp 

Socialstyrelsen kommer att efterfråga nya namn till sakkunniggrupper. RCC i samverkan har 

inga synpunkter på tidsplan eller prioritering. 

Förslag på eventuellt nytt område för NHV trofoblasttumörer 

Ett förslag har inkommit kring detta. Förslaget är att Ralf kontaktar NAG:en och ber om deras 

inspel samt skäl för en eventuell nominering till NHV.  

5. Rapportering från våra arbetsgrupper 

Föredragande: Helena Brändström 

Det är dags för återrapport från NAG:arna. Stödjande RCC uppdras att prata med sina NAG:ar 

om följande: 

-stämmer uppdragsbeskrivning eller bör den justeras? 

-skriva kort årsrapport enligt mall. 

-har det skett något byte av representanter under året? 

-har samtliga representanter lämnat in jävsdeklaration? 

Stödjande RCC ansvarar för att lyfta vilka NAG:ar som bör delta på ett RCC i samverkansmöte 

för att rapportera sitt arbete. De arbetsgrupper som nyligen har varit i RCC i samverkan 

behöver inte rapportera. 

Årsrapporterna ska läggas i Projectplace i mappen för årsrapporter senast den 20 december. 

Tove Kongsvold samlar därefter årsrapporterna i ett PDF-dokument som skickas ut till RCC i 

samverkan. 
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6. Screening – var står vi? 

Föredragande: Elin Ljungqvist, Torbjörn Eles/Ulf Lönnqvist 

Kort rapport om respektive screeningprogram (Elin Ljungqvist, Torbjörn Eles) 

Elin informerar om att hon arbetar med många olika frågeställningar och samarbetspartners 

men att hon upplever att uppdraget fyller en bra funktion samt att området är mer samlat och 

mer lättnavigerat nu.   

Bröstcancerscreening – mammografi 

NVP-arbete är påbörjat. Socialstyrelsen genomför en nationell utvärdering av 

bröstcancerscreening. Översyn av bröstcancerscreeningen pågår och väntas bli klar i februari 

2023.  

Regionernas anslutning till kvalitetsregistret för mammografi går långsamt. Det beror framför 

allt på tekniska problem på källdatasidan. RCC behöver uppdatera beslutet om finansiellt stöd 

för anslutning till kvalitetsregistret för mammografi så att de regioner som ansluter under 2023 

också får möjlighet att ta del av det finansiella stödet.  

Cervixcancerprevention – utrotningsprojektet 

Projektledarmötena fungerar bra och arbetet går framåt. Revidering av NVP pågår och kommer 

upp för godkännande till RCC i samverkan den 15 november. 

Arbete med införande av HKS – generiskt kallelsesystem – pågår.  

Screening för tjock- och ändtarmscancer 

Har startat i alla regioner. NVP för tjock- och ändtarmscancer har publicerats. Avtalsarbete 

pågår. Det nationella samordningskansliet fungerar bra. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 
Aktivt arbete pågår med införandestöd för regioner som startar OPT. Fyra regioner är i gång 
med OPT-verksamhet. Vid utgången av 2023 räknar vi med att 17 regioner har startat. SoS har 
fått dragning om OPT-projekten. Ett regionöverskridande arbete med att ta fram en 
simuleringsmodell har påbörjats via NAG OPT. 

Beslut prevcan-projektet för screening (PrEvCan) (Elin Ljungqvist) 

Syftet med projektet är att stötta regionerna med att öka deltagandet i de populationsbaserade 

screeningprogrammen med hjälp av ett gemensamt kommunikationsmaterial som kan anpassas 

efter behov.  

Strategi: Regionerna erbjuds delta och sprida kampanjen till invånarna under september 2023. 

Målgrupp: Allmänheten (men även hälso- och sjukvårdspersonal, 

hälsoinformatörer/hälsoguider samt politiker och policyintressenter). 

Förslag till organisation: Styrgrupp: Elin Ljungqvist, Lena Sharp, Thomas Björk-Eriksson, 

Helena Brändström och Lena Ivö. Styrgruppen rapporterar till RCC i samverkan. 

Tidsplan: Informationskampanj under september 2023 med förarbete i ca 6 månader. 

Budget 1–1,5 mkr för reklambyrå, projektledare, föreläsare/utbildare och kampanjmaterial. 
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Det påtalas vikten av att kontinuerligt förankra planen med kommunikations-direktörsnätverket 

och gärna även med HSD-nätverket.  

Beslut: RCC i samverkan ställer sig positiva till den planerade kampanjen. Information om den 

planerade kampanjen ges till HSD-nätverket i februari. 

IT-strategi 2023–2026 (Torbjörn Eles, Ulf Lönnqvist) 

I dag pågår arbete med och utveckling av screeningstöd för: GAS (kolorektal), cervixcancer, 

OPT (prostatacancer) och lungcancer (det sistnämnda är ett pilotprojekt och inte samfinansierat 

av RCC). Arbetet utgår från samma generiska plattform men med olika tekniska lösningar. 

Diskussion förs kring hur utvecklingen av de olika systemen ska prioriteras om det blir ont om 

kapacitet. Arbetsgruppen måste jobba med detta. 

Beslut: Torbjörn Eles och Ulf Lönnqvist uppdras att ta fram en plan för prioritering. Förslag 

ska komma till RCC i samverkan under december. 

7. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive rubrik 

Ersätta Björn Ohlsson och Hans Hägglund i JA Crane, WP 7 (Björn Ohlsson) 

(JA Crane, Joint Action Programme, WP/Framework and criteria to enable the implementation 

of CCC within an EU Network.)  

Socialstyrelsen har utsetts till ”Competent Authority” för Sverige i detta projekt som samordnas 

av Slovenien. Hans Hägglund och Björn Ohlsson var tänkta att ingå som observatörer. Arbetet 

har inte kommit i gång förrän nu. Då Hans har avslutat sitt uppdrag och Björn Ohlsson går i 

pension under 2023 behöver vi utse nya representanter. Uppstartsmöte den 3–4 november i 

Bryssel. Sandra Irenaeus, RCC Mellansverige, tillfrågas om hon kan delta via länk den  

3 november. Srinivas Uppugunduri kommer också att delta. 

Urologi-workshopen (Helena Brändström, Ove Andrén) 

Helena och Ove deltog i workshop med ca 45 personer, framför allt professionsföreträdare 

men även patientföreningar. Det blev en bra diskussion kring urologins utmaningar. 

Kompetensförsörjningen var en stor fråga. Bra exempel på samverkan gavs, vilket 

förhoppningsvis kommer att kunna resultera i konkreta lösningsförslag.  

Ytterligare en workshop, då för politiker och tjänstemän, är inplanerad till den 16 november.  

Bemanning av forskningsgruppen, vilka kompetenser bör finnas? Beslut om stödjande RCC   

Uppdrag av NAG för forskning har fastställts tidigare. Föreslås att RCC Syd tar rollen som 

stödjande och att Ami Larsson utses till ordförande. Resterande medlemmar i NAG:en behöver 

utses. Vi behöver en bred kompetens inom områden som läkemedelsforskning, klinisk 

forskning inom kirurgi, omvårdnad, strålbehandling och urologi, kompetens inom klinisk 

prövning, register- och biobanksforskning.  
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Åtgärd: RCC-cheferna funderar kring vilka områden de har lämpliga kandidater, till mötet den 

8 november.  

Beslut: RCC Syd får i uppdrag att vara stödjande för NAG för forskning. Ami Larsson, 

medicinsk rådgivare på RCC Syd, utses till ordförande. 

Uppdragsbeskrivning NAG Cancergenomik (Srinivas Uppugunduri) 

Uppdraget har skrivits om i enlighet med RCC i samverkans beslut och efter diskussion med 

arbetsgruppen för cancergenomik.  

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för NAG Cancergenomik fastställs. 

Fråga kring plan att på RCC:s webbplats publicera en karta som beskriver hur långt 

regionerna har kommit i införandet av projektet att utrota cervixcancer 

Fråga har inkommit avseende insamling av uppgifter från regionerna om hur långt de har 

kommit i utrotningsprojeket. Det är väldigt övergripande information som tas med och borde 

vara helt okontroversiellt. Viktigt att vi är tydliga kring kommunikationen och att uppgifterna 

efterfrågas av politiken. Samtliga projektledare i regionerna har informerats men förankringen 

bör kunna stärkas ytterligare. 

8. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Norra sjukvårdsregionen har utsett en representant till den nya vårdprogramgruppen för 

basaliom: Adriana Herrera Gonzales, hudläkare Sunderbyn. 


