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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-11-15 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri (§ 1–3) 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis (§ 1–5) 

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck (förhinder) 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark (förhinder) 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 3 Emil Aho, Henrik Lövborg 

§ 4 Miriam Elfström 

§ 6 Torbjörn Eles 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Budget 2023 

Cancerområdet erhåller 2023 samma budget som i år, 600 mkr. Utrotningsprojektet är 

budgeterat med 25 mkr. Arbete pågår med att ta fram/förhandla 2023 års överenskommelse.  

Vi räknar med en ökning av prestationsbaserad ersättning. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 8 november fastställs.  

2. OPT – hur går övertagandet till väst? 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson, Johan Ahlgren 

Övertagandet sker som planerat vid årsskiftet och ett överlämningsmöte är inplanerat i 

december. Johan Ahlgren kommunicerar med Thomas Björk-Eriksson vilka åtgärder som ska 

ingå i överflyttning från RCC Mellansverige till RCC Väst. Intern planering på RCC Väst 

fortsätter enligt denna lista. Återrapportering till RCC i samverkan sker i december. 
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3. Användning av PD-L1-läkemedel 

Föredragande: Emil Aho, Henrik Lövborg 

En rapport åt NT-rådet har gjorts kring användningen av PD-L1-hämmare. Underlaget har 

tagits från E-hälsomyndigheten och Register för cancerläkemedel, RCL. I rapporten konstateras 

att det finns skillnader i användningen mellan regionerna. Täckningsgraden för RCL ökar i ett 

flertal regioner men tillåter ännu inte en jämförelse mellan regionerna. Största 

användningsområdet för PD-L1-läkemedel är inom lung- och hudcancer. Det man kan se är att 

regionerna gör kostnadsmedvetna val mellan de olika preparaten, som i stort är likvärdiga. Det 

finns en tendens att preparat börjar användas innan NT-rekommendation.  

Länk till rapport: Pd-(L)1-rapport 

Det är viktigt att regionerna rapporterar till RCL vilket RCC måste stödja. En debattartikel kan 

vara ett sätt att öka registreringen i RCL. 

Åtgärd: Johan Ahlgren gör ett utkast till artikel med stöd av Emma Wendel (kommunikatör), 

Henrik Lövborg och Emil Aho.  

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström, Miriam Elfström  

Fastställande av NVP Cervixcancerscreening (Miriam Elfström) 

Ändringarna i vårdprogrammet följer Socialstyrelsens nya rekommendationer bl.a. avseende nytt 

screeningintervall och rekommendationer om utökad genotypning. Utrotningsprojektet ingår 

inte som en del av vårdprogrammet eftersom det är ett projekt. 

Beslut: Nationellt vårdprogram för cervixcancerscreening fastställs.  

Fastställande uppdatering av NVP Malignt melanom (Helena Brändström) 

Det är endast en liten justering som gjorts varför inget remissförfarande har skett utan enbart 

förankring via NAC. Ändringen avser rekommendation kring neoadjuvant behandling där ett 

nytt ordinationsschema anges, dock med samma antal doser. Vårdprogrammet kommer att 

revideras och gå på remiss under våren 2023. Påtalas att rekommendationen att registrera i IPÖ 

bör tas bort vid kommande revidering. 

Beslut: Nationellt vårdprogram för malignt melanom fastställs. 

5. Kommunikationsplan 2022–2023 

Föredragande: Lena Ivö 

En kommunikationsplan inkluderande aktivitetsplan presenterades. Tanken är att det ska vara 

verktyg för löpande planering och uppföljning av aktiviteter. Dokumenten ska ligga på 

Projectplace. 

Strukturen ansågs vara överskådlig och bra. Kommunikationsplanen bör kompletteras med en 

skrivning om behovet av att arbeta strukturerat med anpassat kommunikationsmaterial och 

https://janusinfo.se/download/18.439ff557183ee1363ca31a99/1666345115116/Uppfo%CC%88ljning-PD(L)1h%C3%A4mmare-221020.pdf
https://janusinfo.se/download/18.439ff557183ee1363ca31a99/1666345115116/Uppfo%CC%88ljning-PD(L)1h%C3%A4mmare-221020.pdf
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riktade kommunikationsinsatser. Vissa insatser saknas i aktivitetsplanen alternativt har listats på 

fel RCC. Behöver enas om detaljnivån för aktivitetsplanen och därefter gå igenom, fylla på/ta 

bort samt se över att stödjande RCC anges korrekt. Input på kommunikations- och 

aktivitetsplanen kan ges till Lena Ivö eller till kommunikatör på respektive RCC. 

Beslut: Kommunikationsplanen tas upp igen under januari för genomgång av aktiviteter för 

2023. 

6. Ineras screeningsstöd livmoderhalscancer 

Föredragande: Torbjörn Eles 

Inera har sedan 2018 arbetat med en tjänst som gör det möjligt att dela information om 

deltagande i screening för livmoderhalscancer mellan regionerna. Inera arbetar nu för att 

pilottesta tjänsten. Alla regioner har samtidigt gått in i eller beslutat att övergå till ett generiskt 

kallelsesystem. Det gör Ineras tjänst överflödig. I december är ett nytt möte med Inera 

inplanerat och då behöver RCC lämna besked om vi vill delta i en pilottest.  

Om Ineras arbete: https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-

utredningar/screeningstod-livmoderhals/  

Beslut: RCC i samverkan ser inte behov av Ineras tjänst eftersom alla regioner avser att ansluta 

sig till generiskt kallelsesystem som har funktionalitet för att stödja information om screening 

över regiongränser. RCC kommer därför inte att testa Ineras tjänst. 

7. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive punkt 

Årets kontaktsjuksköterska och processledare: Hur gör vi 2023? (Helena Brändström) 

Frågan togs upp i början av hösten att ersätta pris för årets kontaktsjuksköterska och 

processledare med årets process. Beslut måste tas inför process till år 2023. Uppdrag ges till 

RCC-cheferna att komma fram med förslag till möte den 22 november då beslut ska fattas. 

Fråga om möte kring precisionsmedicin (Thomas Björk-Eriksson) 

Läkemedelsrepresentant från Roche har frågat RCC Väst om att samarrangera ett event kring 

precisionsmedicin. RCC kan vara medarrangör om Lif arrangerar men inte med ett enskilt 

läkemedelsföretag. Däremot ok att delta. 

Debattartikel strålbehandling (Johan Ahlgren) 

Johan Ahlgren rapporterar att arbete pågår och att han återkommer vid senare möte med 

underlag. 

Rapporter från barncancergruppen 

Barncancergruppen har lämnat fyra rapporter. Dessa bör läsas igenom för beslut den  

22 november.  

 

https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-utredningar/screeningstod-livmoderhals/
https://www.inera.se/utveckling/pagaende-projekt-och-utredningar/screeningstod-livmoderhals/

