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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-12-06 

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 

§ 2 Claire Micaux 

§ 4 Anki Delin Eriksson 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Lena Ivö byter uppdrag inom SKR till att arbeta med den nya socialtjänstlagen. Behöver en 

lösning för nationell samordning av RCC:s kommunikationsarbete. Helena planerar att delta 

under del av kommunikationsnätverkets internat i mitten av december.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 29 november fastställs.  

2. Min vårdplan, MVP 

Föredragande: Claire Micaux 

Min vårdplan (MVP) har under 2022 gått från projekt- till förvaltningsfas men fortsatt finns 

stora utvecklingsbehov och utmaningar. I dag finns nationell Min vårdplan för fjorton 

diagnoser, mot sex vid årets start. Införandehastigheten varierar mellan regioner och 

verksamheter, men samtliga MVP som har publicerats digitalt i Stöd- och behandlingsplatt-

formen (SoB) på 1177 har börjat användas i skarp drift. Återkopplingen från patienter och 

personal är positiv. Antalet nya MVP som kan publiceras framöver beror på tillgängliga resurser 

både hos RCC och i vårdverksamheterna. Ett gott samarbete med de nationella 

vårdprogramgrupperna är nödvändigt. Med MVP för allt fler diagnoser och en stark efterfrågan 

på att MVP ska innefatta fler vårdnivåer ökar såväl omfattningen av revideringsarbete som 

behovet av designutveckling.   
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Utvärdering Min vårdplan 

Lumell utför en utvärdering av MVP under våren 2023. Huvudfokus är patienters användande 

och upplevelse av Min vårdplan som verktyg och arbetssätt. Då användardata inte loggas av 

Inera begränsas datainsamlingen till fyra diagnoser och till enkäter och intervjuer med patienter, 

närstående, personal samt regionala representanter i införandenätverket. Syftet med 

utvärderingen är att beskriva hur tjänsten används i dag, för att kunna fatta lämpliga beslut om 

inriktningen för fortsatt utveckling.  

Dialog med Inera 

Dialog är inledd med Inera för att få klarhet i vilka delar av MVP-arbetet som Inera kan stödja 

för att minska RCC:s förvaltningsbörda. Önskemålet omfattar bland annat allmän support och 

förvaltning av stöddokument i SoB och möjlighet till pappersutskrift direkt från SoB. 

Långsiktigt mål är en gemensam plattform för produktion och leverans, t.ex. NKK, men det 

finns i dagsläget ingen konkret plan för detta.  

Reviderat styrdokument 

Styrdokumentet har uppdaterats i enlighet med ny ansvarsfördelning mellan nationell 

samordnare, SoB-ansvarig och redaktör. Därtill en förtydligad rekryteringsprocess och uppdrag 

för nationella arbetsgrupper, inklusive ordförande, för framtagande och revidering av  

Min vårdplan.  

Beslut: RCC i samverkan fastställer reviderat styrdokument för Min vårdplan.  

Det finns ett behov av utökade resurser för design, utveckling och förvaltning i SoB. 

Diskussion kring arbetssätt och resursbehov behöver diskuteras.  

Åtgärd: Arbetssätt och resurser för Min Vårdplan tas upp för diskussion vid internat i 

december alternativt januari. 

3. ÖK-arbete och Statens haverikommission 

Föredragande: Helena Brändström 

Information om processen med Överenskommelsen 

Överenskommelsen är nu under gemensam beredning i SKR och Regeringskansliet. 

Förhoppningen är en färdig ÖK den 22 december.  

Information om Statens haverikommission, SHK 

Utredning har gjorts kring en patient med neuroendokrina tumörer för att titta på 

ansvarsfördelning. RCC:s roll är mycket perifer. Helena Brändström har lämnat vissa 

synpunkter och förslag till förtydliganden.  
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4. Handhavande av cancerläkemedel 

Föredragande: Lena Sharp, Anki Delin Eriksson 

NAG:en för handhavande av cancerläkemedel har som uppdrag bl.a. att säkerställa tillgång på 

utbildningsaktiviteter, beakta patientsäkerhet och arbetsmiljöaspekter samt fungera som 

expertråd för RCC i samverkan. Därtill samverka med vårdprogramgrupperna, Regimbiblioteket 

och NAC-gruppen. 

Under året har NAG:en bl.a. arbetat med Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter samt de 

europeiska riktlinjerna, inventerat kursinnehåll vid specialistsjuksköterskeutbildningar inom 

onkologi, skapat en FAQ hemsida, på olika sätt arbetat med Cytostatikakörkortet samt gjort en 

lathund för avstrykningstester. 

En enkät har skickats till 1:a linjens chefer i regionen med 136 inkomna svar. Enkäten är ännu 

inte färdiganalyserad men en rad exempel gavs på resultat kring utvecklingsområden inom 

utbildning, hantering av cytostatika i samband med graviditet, riskbedömning m.m..  

En bra webbutbildning finns på LäraNära-plattformen och används bland annat inom RCC 

Stockholm Gotland och RCC Väst. NAG:en återkommer till RCC i samverkan med 

information om kostnader för regionerna för att använda utbildningen. 

Tankar framåt 

Färdigställa analysarbetet av enkäten. Fortsätta bevaka cytostatikabehandling i hemmiljö. Här 

behövs informationsmaterial för omvårdnad. Lathund för avstrykningstester publicerade på 

hemsidan. Fortsatt arbete med utbildningar. Deltagande i europeisk konferens i april 2023.  

RCC i samverkan tackar för en bra presentation.  

5. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive rubrik 

Arbete med vårdgivare med register för cancerläkemedel inom RCC SG (Lena Sharp) 

Anna-Lena Sunesson och Lena Sharp konstaterar att det är svårt att få ut statistik ur register för 

cancerläkemedel, då det inte är ett nationellt kvalitetsregister utan kräver hantering och 

godkännande av respektive region. Den statistikerresurs på 5 % som finns i dag är inte 

tillräckligt. Frågan tas upp vid internat den 24–25 januari.  

Åtgärd: Maria Rejmyr Davis och Arvid Widenlou Nordmark tar fram underlag avseende ett 

nationellt kvalitetsregister för cancerläkemedel och skickar det till RCC-cheferna för 

vidareförankring i respektive sjukvårdsregion. RCC-cheferna efterhör regionernas inställning till 

ett nationellt kvalitetsregister för cancerläkemedel inför diskussion den 23–24 januari. 

Reviderad uppdragsbeskrivning cancerrehabilitering (Maria Rejmyr Davis) 

NAG Rehabilitering ser inte att det är en framkomlig väg att följa cancerrehabilitering genom 

särskilda variabler i de nationella kvalitetsregistren. Önskar därför stryka detta i 

uppdragsbeskrivningen och i stället arbeta för samverkan med Socialstyrelsen avseende 
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möjligheter för nationell uppföljning via KVÅ-koder. NAG:en föreslår även att 

uppdragsbeskrivningen utökas med en punkt som rör stöd till digitala lösningar för 

cancerrehabilitering.  

Beslut: RCC i samverkan fastställer den reviderade uppdragsbeskrivningen. 

Nomineringar NPO Tandvård (Helena Brändström) 

Ordförande i det Nationella programområdet för tandvård har inkommit med en förfrågan om 

NPO Cancersjukdomar har möjlighet att hjälpa dem med att nominera en expert till den 

referensgrupp av medicinska experter som de har bildat som stöd till en NAG 

antibiotikaprofylax i tandvården.  

Åtgärd: Förfrågan skickas till ordföranden för vårdprogrammen inom hematologi. 

Påminnelse om årsrapporter från NAG – titta igenom eventuella uppdragsbeskrivningar innan 

den 20 december (Helena Brändström) 

Påminnelse om att förbereda vilka NAG:ar som önskar revidera sin uppdragsbeskrivning samt 

vilka uppdragsbeskrivningar och/eller årsrapporter som behöver diskuteras. Därtill vilka 

NAG:ar som behöver komma till RCC i samverkan för rapport.  

Patologi (Thomas Björk-Eriksson) 

Det råder brist på högkvalitativ paraffin i VGR. Thomas har bett respektive RCC att inventera 

läget i sina regioner. 

Debattartikel (Johan Ahlgren) 

Johan Ahlgren redogör för arbetet med artikelskrivningen. Ett förslag till ändring har inkommit 

som antas. 

 


