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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-01-10 
Närvarande 

Beslutande  

Anna-Lena Sunesson 
Johan Ahlgren 
Lena Sharp 
Srinivas Uppugunduri 
Thomas Björk-Eriksson 
Maria Rejmyr Davis  
Helena Brändström 
Kjell Ivarsson 

Övriga: 

Ove Andrén 
Gustav Ekbäck 
Ralf Segersvärd 
Martin Takac 
Anna Karevi Verdoes 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Hannie Lundgren 
Marie Lindén 8.15-10.00 

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 20–21 december 2022 fastställs.  
 

Kjell Ivarsson informerade om att han planerar att besöka respektive RCC under januari–
februari.  

 

2. Genomgång av Överenskommelse 2023 
Föredragande: Helena Brändström 
Information och genomgång av uppdrag och insatser i årets överenskommelse mellan staten 
och SKR för en jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider. Av ramarna för RCC:s 
uppdrag framgår tydligt att det ska finnas ett RCC i varje samverkansregion samt att RCC utgör 
NPO Cancer i det nationella systemet för kunskapsstyrning. De ekonomiska ramarna är i 
princip desamma som för 2022.   

RCC i samverkan behandlar canceröverenskommelsen enligt följande: 
- 17 januari; kort genomgång av arbetet med ärftlig cancer i respektive samverkansregion. 
- 24–25 januari: Diskussion om SVF, Min vårdplan och NAG KssK, utvärdering av 
vårdprogrammen, läkemedelsuppföljning, strålbehandling, CCC, Innovation och 
utbildningsinsatser, precisionsdiagnostik samt budget.  
- under februari diskuteras screening- och barnområdet samt rehabilitering. 
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3. OPT – Uppdaterade rekommendationer 
Föredragande: Ola Bratt 
Ola Bratt inledde med en kort lägesrapport kring organiserad prostatacancertestning, OPT.  
Under hösten 2023 beräknas 17 regioner vara i gång. Sverige är därmed ledande i Europa. 

Nationella arbetsgruppen för OPT har fortlöpande kontakt med Socialstyrelsen angående 
eventuell ny bedömning för nationellt screeningprogram. Socialstyrelsen avvaktar underlag kring 
bland annat etiska överväganden innan myndigheten påbörjar en ny utredning. Underlagen 
förväntas komma i slutet av 2023 eller i början på 2024.  

Följande förändringar har gjorts i ”Rekommendationer om organiserad prostatacancer”: 

-EU-rådets rekommendation screening för prostatacancer beskrivs. 
-Nationellt införandestöd för OPT har upprättats vid RCC Väst. 
-Nationellt kvalitetsregister för OPT (SweROPT) upprättas vid RCC Väst. 
-Nytt avsnitt om uppföljning av män som genomgått utredning inom OPT. 
-Arbetsgrupp för simuleringsmodell för beräkning av framtida resursåtgång. 
-De regionala OPT-projekten i Skåne, VGR och Stockholm samverkar med ett EU-finansierat 
projekt (PRAISE-U). 
-Nationellt konsortium för OPT-relaterad forskning har bildats vid RCC Väst. 

Anna-Lena påpekade mindre korrekturfel. 

 

Beslut: Ny version fastställs. Ola korrigerar korrekturfelen innan publikation. 

 

4. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström, Jan Zedenius 
Fastställande av uppdaterat vårdprogram för hudlymfom, Helena Brändström 
 
Vårdprogramsgruppen leds av Emma Belfrage och är en välfungerande grupp. Endast små 
ändringar har gjorts varför ingen remissrunda har genomförts.  
 
Beslut: RCC i samverkan fastställer uppdaterat Nationellt vårdprogram med mindre justeringar 
före publicering. 
 
 
Fastställande av uppdaterat vårdprogram binjure samt förslag på ny ordförande, Andreas 
Muth, Jan Zedenius 
 
Vårdprogramgruppen har gjort en del förändringar bland annat angående provtagning, 
screening och klassificering. Patalogikapitlet är uppdaterat enligt WHO:s klassifikation för 
endokrina och neuroendokrina tumörer. Omvårdnadskapitlet har utökats så att det inkluderar 
mitotantbehandling. Algoritmer för malign binjurecancer är förändrad för att fokusera på vissa 
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patientgrupper och skapa mer jämlik vård. Avancerade binjuretumörer samt huvud- och 
halsparagagliom är numera högspecialiserad vård.  

Utmaningarna med bristande inrapportering till nationellt kvalitetsregister diskuterades. RCC i 
samverkan konstaterade att detta är en stor fråga som rör flera nationella kvalitetsregister och 
därmed bör diskuteras mer ingående på ett kommande möte. 
 

Ny föreslagen ordförande, Andreas Muth, kirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset och 
forskare presenterades.  

RCC i samverkan tackade för en bra presentation. 

 

Beslut: RCC i samverkan fastställer uppdaterat Nationellt vårprogram binjuretumörer med 
mindre justeringar före publicering samt utser Andreas Muth till ordförande för den nationella 
vårdprogramsgruppen. En längre diskussion om informationsförsörjning av nationella 
kvalitetsregister planeras till ett kommande möte. 
 

5. Övriga frågor 
- 

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 
- 


