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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-11-22 

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 (§ 4 –) 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö (förhinder) 

Hannie Lundgren 

§ 7 Gabrielle Gran, Mats Lambe 

§ 8 Maria Sörby, Marie Abrahamsson 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 15 november fastställs.  

Cancerkonferensen anordnad i samband med Sveriges ordförandeskap 

RCC kommer att vara en av utställarna i samband med den cancerkonferens som hålls i 

Stockholm den 1 februari på Expo Arlanda. RCC:s monter kommer att vara interaktiv och 

presentera arbetet kring hälsoinformatörer, preventionskalkylator, QR-kod vid screening och 

teledermatoskopi. 

2. Budget och överenskommelse 

Föredragande: Helena Brändström 

Förhandlingarna kring 2023 års överenskommelse pågår med intentionen att den ska bli klar 

innan jul. Överenskommelsen kommer sannolikt att i stor utsträckning behålla samma struktur 

och innehåll som tidigare. 

Vid möte den 20 januari med onkologcheferna kommer överenskommelsen att presenteras.  
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3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Vårdprogramhandläggarmöte 

Vid vårdprogramhandläggarmöte den 8 november deltog 23 personer. Vårdprogramsarbetet 

fungerar väldigt bra och det är en bra blandning mellan nya och gamla medarbetare.  

Ny konsekvensanalys 

Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) har beslutat att alla inom 

kunskapsstyrningssystemet ska använda en och samma mall för konsekvensbeskrivning. Denna 

är mycket omfattande. RCC i samverkan kommer att skicka in en skrivelse till SKS om att få 

behålla sin nuvarande konsekvensbeskrivningsmall till den nya mallen är testad och utvärderad 

med gott resultat inom andra nationella programområden.  

Kommunikation kring vårdprogram 

Stödjande RCC ska tillse att nya och/eller reviderade vårdprogram erhåller 

kommunikationsstöd för att publicera en nyhet kring detta. RCC-cheferna uppdras att 

informera kommunikatörerna på respektive RCC. Emma Wendel, nationellt 

kommunikatörsstöd, skriver artiklar vid byte av vårdprogramsordförande s.k. ”Ny på jobbet-

artiklar”.  

Det är viktigt med en välfungerande process för att publicera rapporter och uppdatera texter på 

webben. Åtgärder kring publicering av rapporter, artiklar och vårdprogram ska därför ingå i 

kommunikationsplanen. 

4. Återkoppling från EU-mötet WP7 samt myndighetsmöte 

Föredragande: Srinivas Uppugunduri, Helena Brändström, Lena Sharp 

Återrapportering från EU-möte (Srinivas Uppugunduri) 

Sandra Irenaeus och Srinivas Uppugunduri deltog vid EU-mötet WP7 samt vid Socialstyrelsens 

uppsamlingsmöte. Det konstateras att vi har en del att lära av övriga medlemsländer men att 

inget annat land har samma heltäckande struktur och breda upplägg inkluderande ansvar för 

vårdprogram och register som Sverige har. RCC kan därför bidra t.ex. med kvalitetsparametrar.  

Socialstyrelsen menar att det är viktigt att RCC medverkar i WP7 eftersom vi har det nationella 

ansvaret för vårdprogram och register. Den 9–10 januari hålls ett möte i Paris där RCC ska vara 

representerat. Ami Larsson, RCC Syd, tillfrågas om hon har möjlighet att delta. Om inte, så 

representerar Helena Brändström RCC. 

Information om Socialstyrelsens kartläggning av EU-projekt (Helena Brändström) 

Socialstyrelsen har tagit fram en kartläggning över EU-projekt som dock inte är tillfyllest och 

som därför ska kompletteras. Folkhälsomyndigheten, Vinnova och RCC för genom  

Helena Brändström en diskussion om hur de kan samarbeta kring EU-frågor. Det är tydligt att 
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ett myndighetsinternt forum bör finnas. Månatliga möten mellan myndigheterna ska hållas, 

ibland utökat med ”Comprehensive authorities”.  

Nytt möte, där ska vi få en ny förbättrad EU-projekt- och aktivitetskartläggning, ska hållas i 

början av 2023. 

Information om Joint Action prevention (Lena Sharp) 

Lena Sharp och Helena Brändström har begärt möte med Folkhälsomyndigheten avseende hur 

arbetet ska drivas och samordnas framåt. 

Reflektion EU-arbetet 

Diskussion bör föras kring hur vi kan jobba med EU-frågor på ett strategiskt sätt framöver. 

Frågan diskuteras med Kjell Ivarsson när han har tillträtt som nationell cancersamordnare.  

5. Vägen framåt 2023–2025 

Föredragande: Helena Brändström 

Nästa steg efter remissrundan  

Flera av de nationella arbetsgrupperna har inkommit med inlägg. Bland annat 

barncancergruppen som har jobbat med att få in barnperspektivet inom alla områden. 

Barncancer bör integreras i de andra texterna men det kan finnas ett värde i att den även finns 

som sammanhållen text. 

RCC i samverkan antar arbetsgruppens förslag att vi i smågrupper den 29 november går igenom 

de nya textförslagen inom gruppernas tilldelade områden. Förbered genom att enskilt gå igenom 

texterna inför gruppdiskussion den 29 november. Därefter gemensam diskussion.  

Avvägning bör göras mellan ett översiktligt övergripande dokument där man snabbt kan bilda 

sig en uppfattning och ett mer ingående dokument. Den färdiga texten måste bli enhetlig.  

Målet är att Vägen framåt 2023–2025 ska vara klar till årsskiftet eller januari. 

Rapport från möte med Gullers 

Arbetsgruppen Lena Sharp, Maria Rejmyr Davis och Anna-Lena Sunesson hade ett möte med 

Gullers den 20 november. Arbetet flyter på bra och Gullers återkommer med texter i början av 

december. Gullers bidrar med konstruktiva inspel avseende hur vi ska tänka för att bli tydliga i 

våra målbeskrivningar. 

6. Fastställande av barncancerrapporter 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson, Helena Brändström 

Rapporter som våra nationella arbetsgrupper tar fram ska passera RCC i samverkan för 

fastställande och därefter publicering. I vissa fall kan det vara lämpligt med kontinuerlig 

förankring under utarbetandet av rapporter. RCC Väst är stödjande för NAG Barncancer och 

ansvarar därför för att lyfta rapporter till RCC i samverkan.  
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Vid dagens möte presenterades 4 rapporter:  

- Riktlinjer kring nationella vårdenheter – Protonstrålning 

- Utvärdering av nationella vårdprogrammet Långtidsuppföljning efter barncancer 

- Palliativ vård av barn och ungdomar 

- Kompetensförsörjningsläget inom barncancervården – Rapport 2022  

Rapporterna diskuterades och några förslag till alternativa formuleringar gavs. 

Beslut: rapporterna 

- Riktlinjer kring nationella vårdenheter – Protonstrålning 

- Utvärdering av nationella vårdprogrammet Långtidsuppföljning efter barncancer 

- Palliativ vård av barn och ungdomar 

- Kompetensförsörjningsläget inom barncancervården – Rapport 2022  

fastställs och publiceras med angivna ändringsförslag. 

Diskussion kring hur vi förbättrar samverkan med barncancergruppen tas upp som en 

programpunkt vid nästkommande möte. 

Det föreslås att ta fram en RCC-kodex att utgå ifrån vid utarbetande av skrivelser med RCC 

som avsändare. 

Åtgärd: Johan Ahlgren får i uppdrag att fundera på vad som bör finnas med i en kodex. 

Helena Brändström pratar med barncancergruppen kring deras skrivmall. 

7. Rapport från arbetet med cancerregistret 

Föredragande: Gabrielle Gran, Mats Lambe 

Leverans diagnosår 2021 

Gabrielle Gran är projektkoordinator för CanINCA och leder det nationella stödteamet för 

cancerregistret. 

Presentation gavs av leverans 2022 med alla nya cancerfall med diagnos t.o.m. 2021-12-31. 

Canceranmälningarna har ökat lite igen sedan pandemiåren. Registret speglar antalet tumörer 

och de benigna tumörerna ökar mer än de maligna. Det råder en eftersläpning i inrapportering 

så registret blir allt mer komplett när tiden går.  

CanINCA 

Kodningen i Cancerregistret är komplex då det styrs av internationella regler och 

kodningspraxis. Rapportering till Cancerregistret är reglerat i HSLF-2016:7. Samordnas av det 

nationella stödteamet, CanINCA, en välfungerande grupp med representation från alla RCC. 

De jobbar med utbildning, dokumentation och verktyg för stöd i arbetet.  

Beskrivning gavs av informationsflöde in till CanINCA samt om status för canceranmälan från 

labbverksamheten. Den elektroniska rapporteringen ökar men är fortfarande en hel del 

pappershantering. 
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Canceranmälan – framtiden 

CanINCA vill tillhandahålla en gemensam ”kodfil” med morfologiska koder för 

tumördiagnostik vilket skulle förenkla arbetet. Därtill finns ett förslag på förändring av 

förordningen som skulle innebära att kravet på A-anmälan av in situ-tumörer försvinner och 

därmed en minskad administration för vårdverksamheterna. Vidare bör varje RCC arbeta för att 

lösningen för digital rapportering av data används av alla inrapporterande verksamheter. 

Möte med Socialstyrelsen: Vad kan vi göra för att påverka ändringen av föreskriften + tillgång 

till dödsorsaksregisterdata  

Rättsutredningen pekar på att sekretessbrytande bestämmelse behövs för att data från 

dödsorsaksregistret ska kunna användas som källa för canceranmälan. Vid möte med 

Socialstyrelsen (Mona Heurgren) den 28 oktober framkom att Socialstyrelsen har för avsikt att 

göra en skrivelse till Socialdepartementet om detta. RCC kommer att få ta del av underlaget 

innan det skickas till departementet. 

Utkast på föreskriftsändring som rör slopade krav på A-anmälan för in situ-tumörer är skickat 

till rättsenheten/jurist på Socialstyrelsen för ett år sedan. Vid möte den 28 oktober framkom att 

Socialstyrelsen även ville ”titta på snabbare inrapportering till registret”, vilket skulle kunna 

innebära att en föreskriftsförändring avseende in situ försenas ytterligare. 

Frågorna tas upp igen av Mats Lambe och Gabrielle Gran vid möte med Socialstyrelsen,  

Mona Heurgren, den 8 december. 

Beslut: RCC i samverkan tillser att en artikel skrivs på Cancercentrum.se för att lyfta fram 

problem och möjligheter. Gabrielle Gran och Mats Lambe intervjuas. Fortsatt diskussion på ett 

kommande RCC i samverkan avseende behov av ytterligare insats för att snabba på förändring 

av föreskriften. 

RCC i samverkan tackar Gabrielle Gran och Mats Lambe för en bra presentation. 

8. Förslag på stödteam inklusive IPÖ 

Föredragande: Maria Sörby, Marie Abrahamsson 

Information från arbetsgruppen (Marie Abrahamsson, Anna Karevi Verdoes, Maria Sörby och 

Arvid Widenlou Nordmark) avseende förslag på stödteamsorganisation där Individuell 

patientöversikt, IPÖ, ingår. 

Ett förslag på organisation för fortsatt förvaltning och utveckling av IPÖ presenteras.   

RCC i samverkan menar att det är en komplex fråga. Det presenterade underlaget behöver 

diskuteras mer ingående och, om det förutsätter ett resurstillskott i relation till nuvarande 

bemanning, kompletteras med estimerad resursåtgång på nationell respektive regional nivå. 

Frågan tas upp för ny diskussion vid RCC i samverkans möte den 13 december. 
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9. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive rubrik 

Årets kontaktsjuksköterska/Årets process (Helena Brändström)  

Diskussion fördes kring pris som Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare. 

Beslut: Pris som Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare behålls som tidigare utan 

ändringar. 

Bemanning klinisk forskningsgrupp – vilka förslag finns från varje RCC och vad har de för 

kompetens (Helena Brändström) 

Samtliga RCC skickar sina förslag till ledamöter, namn och specialitet, till Hannie Lundgren  

som sammanställer förslagen för presentation och beslut vid RCC i samverkans möte den  

13 december. 

Ska vi betala för en plats i Altingets hs-nätverk? (Helena Brändström) 

Altinget https://www.altinget.se/ är en oberoende tidning som anordnar seminarier m.m.. 

Kostnaden för ett medlemskap i deras hs-nätverk är 25 000 kr. 

Beslut: RCC i samverkan tackar nej till medlemskap i Altingets hs-nätverk. 

Fastställande av rapport för kartläggning av diagnostiska centrum (Helena Brändström) 

Helena Brändström har haft kontakt med arbetsgruppen. Det finns nu en ny rapport som är 

klar för publicering. Stödjande är RCC Stockholm Gotland och de tillser att rapporten 

publiceras. 

OPT (Thomas Björk-Eriksson, Johan Ahlgren) 

Thomas Björk-Eriksson och Johan Ahlgren är överens om att även stödet för OPT-register, 

utöver NAG OPT, förläggs till RCC Väst. På så sätt samlas allt på ett ställe. Samtliga berörda är 

positiva till en sådan lösning.  

 

https://www.altinget.se/

