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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-11-29 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis (§ 3–)  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén (förhinder) 

Gustav Ekbäck (förhinder § 4) 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (förhinder) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson (förhinder) 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 22 november fastställs.  

Medel kvar att fördela 

600 tkr av medel till gemensamma projekt läggs till RCC Norr för arbetet med Min vårdplan.  

2. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Webbstatistik 

Det konstateras att vi har en välbesökt webb med stabila siffror över åren och med små rörelser 

inom åren. Lena Ivö återkommer med en redovisning under januari 2023. 

3. Vägen framåt 

Föredragande: Alla 

De olika målområdena diskuteras i arbetsgrupperna med hänseende till inkomna förlag till 

ändrad text. Färdigställd text skickas till Helena. Evelina Bång sammanställer och tillser att 

texten blir enhetlig. Vid RCC i samverkan den 6 december diskuteras skrivningar kring bl.a. 

barn, samverkan med NPO utanför cancerområdet samt EU-arbetet. 

Det färdigställda dokumentet lämnas vidare till Gullers som inkluderar det i pågående 

framställan av kommunikationsmaterial. 
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4. Lägesrapport kvalitetsregister 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Kostnadsanalys registerplattformar 

Lumell har, inom ramen för uppdrag från SKR, begärt in kostnadsanalys avseende migrering av 

register från en registerplattform till en annan. INCA är identifierat som ett mottagarsystem 

men Lumell har ändå begärt in kostnadsanalys för samtliga kvalitetsregister inom cancer. RCC 

har stöttat registren med att estimera kostnader för migrering från INCA. Den estimerade 

kostnaden uppgår till 3,5–4 mkr per register. Lumell/SKR ansvarar för att sammanställa och 

analysera de underlag/estimat som har lämnats in. 

E-hälsomyndighetens förstudie kvalitetsregister inklusive medskick till NSG Data och analys 

Den 1 februari 2023 ska E-hälsomyndigheten slutredovisa den förstudie avseende nationell 

digital infrastruktur för kvalitetsregister som de har genomfört på uppdrag av regeringen.  

Skrivning med inspel på de delredovisningar som EHM har gjort inom ramen för förstudien har 

skickats från RCO i samverkan till nationell samverkansgrupp data och analys NSG data och 

analys | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se). NSG Data och analys är på 

väg att etablera ”NAG Vårddatastruktur” som ett konkret steg i regionernas samarbete kring 

vårddata. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att RCC i samverkan är aktivt i dessa frågor för att säkerställa 

att de lösningar och kunskapsstöd som vi tillhandahåller inom cancerområdet utöver 

kvalitetsregister kan erbjudas även i scenarier där infrastrukturen för kvalitetsregister förändras. 

Det handlar t.ex. om inrapportering till Cancerregistret, Regimbiblioteket, Kallelse- och 

uppföljningssystem för screening, IPÖ och PROM. 

5. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive rubrik 

Verksamhetsplanen för kunskapsstyrning (Helena Brändström) 

NPO lämnar varje år in en verksamhetsplan. Förslag till årets verksamhetsplan för  

NPO Cancer ligger för genomläsning i Stratsys. Eventuella synpunkter lämnas till Helena. 

Rapporten föredras för SKS den 15 december. Final version inlämnas den 15 januari. 

Stödteamsdiskussionen (Arvid Widenlou Nordmark) 

Arvid Widenlou Nordmark och Anna Karevi Verdoes förbereder punkten ”Hur ta IPÖ från 

projekt till förvaltning”, inför mötet den 13 december. Alla uppmanas att skicka konkreta frågor 

som behöver besvaras till Arvid och Anna. 

Strålbehandlingsartikeln (Johan Ahlgren) 

Johan är i slutskedet av arbetet med artikeln och tackar för inkomna synpunkter. Artikeln 

skickas ut för slutrevidering innan Johan skickar in den för publicering. 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsgdataochanalys.62628.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellasamverkansgrupper/nsgdataochanalys.62628.html
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Läkemedelsdebatter – alternativ strategi (Helena Brändström) 

Diskussion kring artikel avseende uppföljning av cancerläkemedel. Helena föreslår dialog med 

NSG läkemedel och medicinteknik samt avstämning med Kjell Ivarsson.  

Beslut: Helena Brändström och Johan Ahlgren tar hjälp av Emma Wendel att ta fram ett 

kommunikationsmaterial i frågan och återkommer med förslag på hur det lämpligast bör 

användas. 

Cancerkonferensen anordnad i samband med Sveriges ordförandeskap (Helena Brändström) 

Helena och Lena har kontakt med Regeringskansliet om upplägget. Gullers hjälper till att ta 

fram informationsmaterial på engelska. 

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

NVP Rehabilitering Barn/RCC Väst: Ellen Eckerbom ersätts av Simon Castejon. 


