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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-12-13 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén (§ 1–2) 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (förhinder) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö (förhinder) 

Hannie Lundgren 

§ 2 Karin Glimskär Stålberg,  

Anders Johnsson 

§ 3 Mikael Johansson, Jan Nyman,  

Ulrica Sporre, Nina Markholm Nordgren 

§ 4 Ulrika Landin 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 6 december fastställs.  

CCC-möte EU:s samarbete 

RCC har bildat en arbetsgrupp för att följa och stödja ackrediteringen av CCC. I gruppen ingår 

en representant per RCC och en per CCC. Helena var med på gruppens senaste möte för att 

informera om de olika EU-projekt som helt eller delvis fokuserar på CCC. Några tveksamheter 

till om EU-frågorna hör hemma i RCC:s arbetsgrupp eller snarare bör lyftas in i det  

CCC-nätverk som de ackrediterade CCC har startat. RCC har hittills inte varit inbjudna till 

CCC-nätverkets möten men ser positivt på att delta om det är mest ändamålsenligt. Ett omtag 

behövs för att identifiera vilka frågor RCC:s arbetsgrupp ska fokusera på samt i vilken 

gruppering EU-samverkan bäst diskuteras. Kjell Ivarsson och Helena Brändström kallar 

ordförande för ackrediterade CCC:s styrgrupper till möte för att enas om hur samverkan ska se 

ut framöver.   
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2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Karin Glimskär Stålberg, Anders Johnsson  

Fastställande NVP Livmoderkroppscancer (Karin Glimskär Stålberg) 

Karin Glimskär Stålberg, ny ordförande för NVP Livmoderkroppscancer, tumörkirurg från 

Uppsala, presenterar två förändringar i vårdprogrammet. Förändringarna är inte av sådan art 

att de kräver remissrunda och de innebär inte heller någon kostnadsmässig förändring. Under 

2023 genomförs en större revidering. 

RCC i samverkan tackar för en bra presentation. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer Nationellt vårdprogram för livmoderkroppscancer. 

Information/diskussion: pilotprojekt – stöddokument läkemedel för NVP-arbete  

(Anders Johnsson) 

Anders Johnsson, onkolog i Lund, presenterar det läkemedelsdokument som GOF 

(Gastrointestinal Onkologisk Förening) publicerar, där läkemedel listas utifrån kliniska 

situationer. Dokumentet uppdateras kontinuerligt och är nu ca 100 sidor långt, varför 

nuvarande format blivit alltmer svårt att administrera.  

Mot bakgrund av ovanstående ställs frågan om RCC kan bygga en interaktiv databas med 

motsvarande innehåll. Om ett sådant arbete ska göras behöver det först klarläggas hur en 

interaktiv databas skulle förhålla sig till RCC:s övriga kunskapsstöd så att det inte blir parallella 

eller otydliga mandat och arbetsprocesser. Vi behöver också klargöra vilken förvaltnings- och 

administrationsbörda en interaktiv databas skulle innebära. Kunskapsstöd som publiceras på 

Cancercentrum.se har RCC som ansvarig utgivare. Anders meddelar att han skulle kunna bidra i 

arbetet med en förstudie under hösten 2023. 

Åtgärd: Frågan om vi bör starta en förstudie avseende ett interaktivt stöddokument för 

läkemedel tas upp vid möte den 20–21 december. Helena Brändström återkommer med beslut 

till Anders Johnsson. 

https://onkologi.org/wp-content/uploads/2022/03/2021-GOF-nya-lakemedel-antagen-av-

styrelsen1.pdf)  

Jävsdiskussioner i kolorektalgruppen och förslag till ny ordförande (Helena Brändström) 

Marie-Louise Lydrup, kirurg från Malmö, föreslås som ny ordförande. Diskussionen kring jäv i 

samband med ordförandeskap i Nationellt vårdprogram för kolorektalcancer fortsätter. Helena 

kommer att ha en dialog med kunskapsstyrningsorganisationen om jävspolicy.  

  

https://onkologi.org/wp-content/uploads/2022/03/2021-GOF-nya-lakemedel-antagen-av-styrelsen1.pdf)
https://onkologi.org/wp-content/uploads/2022/03/2021-GOF-nya-lakemedel-antagen-av-styrelsen1.pdf)
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3. Lungcancerscreening 

Föredragande: Mikael Johansson, Jan Nyman, Ulrica Sporre (samordningssjuksköterska), Nina Markholm 

Nordgren (projektledare)  

Mikael Johansson och Jan Nyman, representanter från SLUSG, informerade om samarbetet 

med Socialstyrelsen avseende ett nationellt screeningprogram för lungcancer. EU har nyligen 

kommit med rekommendationer om att undersöka genomförbarheten och möjligheterna att i 

framtiden screena för lungcancer. I dagsläget menar Socialstyrelsen att samtliga kriterier för ett 

nationellt screeningprogram inte är uppfyllda och att det behövs mer underlag för att kunna 

fatta beslut.  

RCC Norr och RCC Väst har påbörjat planering kring en gemensam implementeringsstudie. 

Utarbetande av protokoll pågår och gemensamma och regionala arbetsgrupper är bildade.  

Ulrica Sporre och Nina Markholm Nordgren informerade om lungcancerscreeningsprojekt i 

Region Stockholm. Inklusion av patienter startade september 2022 och planeras pågå ca 2 år. 

Pilotstudien riktar sig mot kvinnor eftersom de i hälsoekonomiska studier har påvisats ha störst 

vinst av screening. Man har arbetat mycket med IT-stöd, kallelser, svarsbrev, arbetsrutiner 

kopplade till analys och granskning av bilder. RCC Stockholm Gotland delar gärna med sig av 

sina erfarenheter och ser att mycket av det arbete som gjorts skulle vara möjligt att skala upp 

och använda i ett nationellt screeningprogram.  

RCC i samverkan fortsätter att följa respektive projekt. Frågan tas upp på möte i januari. 

RCC i samverkan tackar för en bra presentation. 

4. Nationella regimbiblioteket 

Föredragande: Ulrika Landin, Maria Rejmyr Davis 

Lägesrapport 

I dag finns 660 aktuella regimer med patientinformation. Under året har man etablerat ett 

system för avvikelsehantering. Patientinformation på engelska publicerades under våren: 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/april/patientinformation-pa-

engelska-i-regimbiblioteket/. De arabiska översättningarna av patientinformationen har krävt en 

hel del teknisk utveckling. Kvarstår nu kvalitetskontroll av översättningarna.  

Samarbetet med nationella vårdprogram och Min vårdplan har utvecklats under året. Finns 

behov av att ytterligare förstärka detta, bland annat när det kommer till nationellt fackspråk, så 

att vi använder samma nomenklatur i alla våra kunskapsstöd. En utvärdering av 

Regimbiblioteket pågår enligt plan. Rapport kommer tidigt 2023. Planeras även ett arbete för att 

beskriva hur Regimbiblioteket arbetar med kvalitetssäkring. 

  

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/april/patientinformation-pa-engelska-i-regimbiblioteket/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/april/patientinformation-pa-engelska-i-regimbiblioteket/
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Trendspaning 

• Ökad användning av Regimbiblioteket! 

• Läkemedelsbehandling i hemmet. 

• Behov av snabb publicering av nya regimer. 

• En ökad mängd information kostar att förvalta. 

• Komplexiteten i översättning en stor utmaning. 

Ekonomiska förutsättningar 2023 (Maria Rejmyr Davis) 

Genomgång av budget som följer planerade utgifter. 

RCC i samverkan tackar för bra presentationer och ett bra utfört jobb. 

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom den presenterade budgeten. 

5. NAG Klinisk forskning 

Föredragande: Samtliga RCC-chefer 

Formering av grupp: 

• RCC Norr: Oskar Hemmingsson, docent, överläkare Kirurgcentrum Norrlands 
universitetssjukhus  

• RCC Mellansverige: Sandra Irenaeus, onkolog 

• RCC Stockholm Gotland, Bodil Westman, doktorand sjuksköterska 

• RCC Sydöst: Ännu ej klart. Återkommer med namn. 

• RCC Väst: Cecilie Hveding Blimark, Med dr, överläkare, Sektionen för hematologi och 
koagulation/Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

• RCC Syd: Ami Larsson, onkolog SUS är beslutad. Ordförande i gruppen. 

Uppdragsbeskrivningen är beslutad sedan tidigare. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer Oskar Hemmingsson, Sandra Irenaeus, Bodil Westman och 

Cecilie Hveding Blimark som ledamöter i Nationell arbetsgrupp för klinisk forskning.  

Ami Larsson uppdras att kalla till uppstartsmöte. 

6. Knäckfrågor kring Vägen framåt 

Föredragande: Helena Brändström 

Återstår att skriva inledning samt se över att insatserna är tydliga och skrivna i presens. 

Inledningstexterna för varje område bör rensas kring önskemål om framtiden samt sådant som 

beskriver resultat av RCC:s arbete.  

Åtgärd: I dokumentet Vägen framåt 2023–2025 färdigställer Thomas Björk-Eriksson texterna 

kring barn och unga, Johan Algren skriver inledningen och Helena Brändström går igenom 

texten i sin helhet. De tre stämmer av med varandra. 

Dokumentet tas upp på RCC i samverkans möte den 17 januari.  
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Anslutning till mammografiregistret (Arvid Widenlou Nordmark) 

Regionernas anslutning till mammografiregistret tar längre tid än vi trott och har fått en del 

okända följdeffekter. Det finns därför ett behov av att erbjuda regionerna finansiellt stöd även 

under 2023.  

Beslut: RCC i samverkan beslutar att även regioner som ansluter till mammografiregistret 

under 2023 ska kunna rekvirera medel. 

7. Stödteamsdiskussion del 2 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Tillskapandet av en förvaltningsorganisation för IPÖ kommer att påverkar hela organisationen 

för nationella stödteam. Resursåtgången är oklar men kommer att påverka såväl produktägare, 

statistiker som registeradministratörer. 

RCC-cheferna efterfrågar ett mer konkret underlag för diskussion på hemmaplan.  

Beslut: RCC Väst och RCC Stockholm Gotland prövar att arbeta enligt föreslagen 

organisationsmodell under 6–8 månader för att därigenom få en bättre bild av resursåtgång, 

arbetsprocesser etc. i de nationella stödteamen. Utvärdering sker i juni med en delrapportering 

mars–april. 

8. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive rubrik 

Mount Everest (Lena Sharp) 

RCC SG utmanar övriga RCC under januari. Vem når först toppen på Mount Everest? 

Det finns en möjlighet att vara med. Lena Sharp skickar underlag till samtliga RCC.  

Resor för barncancergrupperna (Helena Brändström) 

För de nationella arbetsgrupperna betalar respektive RCC resor för sina representanter. Inom 

barncancer råder det oklarheter kring hur de olika gruppernas resor ska finansieras.  

NAG Barncancer är en grupp som i sin tur har undergrupper. Otydlighet råder kring vem som 

beslutar om resekostnaderna.  

För vårdprogram långtidsuppföljning barn respektive rehabilitering barncancer finansieras 

resorna via nationella vårdprogram. Resor för NAG Barncancer ska finansieras med medel från 

den nationella barncancersatsningen som finns på RCC Väst. 

Beslut: Resor för NAG Barncancer bekostas med nationella medel inom barncancersatsningen. 

 

 


