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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-01-24-25 
Närvarande 

Beslutande  

Anna-Lena Sunesson 
Johan Ahlgren, förhinder 
Gustav Ekbäck, förhinder 25/1 
Lena Sharp, förhinder 24&25 11.50-16.00 
Srinivas Uppugunduri 
Thomas Björk-Eriksson 
Maria Rejmyr Davis  
Helena Brändström 
Kjell Ivarsson 

Övriga: 

Ove Andrén 
Ralf Segersvärd 
Martin Takac 
Anna Karevi Verdoes 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Marie Lindén 
Hannie Lundgren 
Jessica Wihl 
§ 7 Claire Micaux, Katja Voullet 
§11 Mats Jerkeman 
 

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Kjell Ivarsson reflekterade kring sina första 30 dagar som nationell cancersamordnare. Han har 
haft många givande möten med diskussioner kring prioriteringar, ordnat införande men också 
vikten av ordnad utfasning.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 17 januari fastställs.  

 

2. Läkemedelsfrågor 
Föredragande: Kjell Ivarsson, Arvid Widenlou Nordmark 
Hur få fart på registreringen – Rapport från möte med NSG läkemedel och medicinteknisk 
beredningsgrupp, Kjell Ivarsson 
I samband med möte med NSG läkemedel föreslogs att frågan om hur vi förbättrar 
registreringen bör tas upp med LOK-gruppen, Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer.  
H&S-direktörerna och verksamhetscheferna måste engageras i frågan om 
läkemedelsuppföljning. Det är viktigt att kunna visa på värdet av läkemedelsregistrering och 
därmed angeläget att paketera frågan på ett ändamålsenligt sätt.  
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Status direktöverföring cytodos/cytobase- förslag till justerad strategi, Arvid Widenlou 
Nordmark 
Arvid Widenlou Nordmark gav en lägesrapport kring arbetet med direktöverföring från 
cytodos/cytobase. Vid integrationsarbeten behöver verksamhet, informatik och teknik vara 
synkade och resurssatta, vilket de inte är idag. Man bör invänta resultatet av RCC:s interna 
projekt ”Optimerad informationsöverföring” som färdigställs i mars. 
 
Vägval:   

1. Vi bromsar pågående läkemedelsintegrationer och inväntar svar från ”Optimerad 
läkemedelsförsörjning” för att förstå hur vi utifrån det resultatet bör/kan gå vidare. 

2. Vi fortsätter med integrationslösningar utifrån nuvarande lösning. 
3. Vi fortsätter med integrationsprojektet utifrån nuvarande lösning men med en 

avgränsning på urvalet för vilka substanser som skickas. Vi bygger parallellt nya 
lösningen med läkemedelsintegration och fasar successivt över mot denna.  
 

AKI:s beredning föreslår en kombination av alternativ 1 och 3, det vill säga slutföra projekt på 
Akademiska sjukhuset med stöd av koordinator Helen Merkel, RCC Mellansverige, samt 
invänta resultatet från optimerad informationsförsörjning inför fortsatt arbete. 

Beslut: Direktöverföringsprojektet på Akademiska sjukhuset med stöd av koordinator Helen 
Merkel, RCC Mellansverige, ska slutföras samt att vi inväntar resultatet från optimerad 
informationsförsörjning inför beslut om fortsatt arbete. 

Mötet hade en diskussion kring att resurssättning måste fortsätta. Det handlar både om 
produktägare/kravställningsresurs och om informatiksresurs.  

 
Läkemedelsregistret – förutsättningar för nationellt kvalitetsregister cancerläkemedel,  
Arvid Widenlou Nordmark  
Någon region behöver ta på sig ansvaret (CPUA-roll) för ett nationellt kvalitetsregister för 
cancerläkemedelsuppföljning om det blir aktuellt att inrätta ett sådant. 

Beslut: RCC i samverkan pausar kvalitetsregisterfrågan som tas upp vid möte april–maj. 

 

3. Återrapportering från diskussion om Nollvision Cancer med CCC 
Karolinska 

Föredragande: Kjell Ivarsson 

Kjell Ivarsson, Lena Sharp och Helena Brändström hade ett möte med Anna Martling, Patrik 
Rossi och Annika Sjövall. Karolinska sjukhuset är ny partner i Nollvision Cancer.  

Kjell har tagit kontakt med Ebba Hallersjö-Hult, projektkoordinator för Nollvision Cancer, och 
de planerar ett möte den 13 februari där även Gunilla Törnvall Bergendal, t f sektionschef SKR, 
är med. Styrgruppsmöte med Nollvision Cancer är flyttat till den 17 februari. Därefter 
återkopplar Kjell till RCC i samverkan. 

En ny hemsida ska publiceras i januari. Det pågår även ett arbete kring ett etiskt ramverk.  
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4. EU-möte och samarbete med CCC 
Föredragande: Kjell Ivarsson, Helena Brändström 
Information: Rapport från EU- möten och status för arbete 2023, Helena Brändström 
EU-frågan är viktig att arbeta med och det är viktigt att Sverige är representerat i olika EU-
forum inom cancerområdet. Helena Brändström och Ami Larsson, ordförande NAG klinisk 
forskning, var på joint action möte CraNE i Paris i januari.  
Syftet med CraNE-arbetet är att få en gemensamhet kring vad ett CCC ska innehålla. Många, 
bland annat de nordiska länderna, talar om att det handlar om att etablera en infrastruktur 
snarare än ett fysiskt hus. Det ser dock olika ut bland medlemsländerna.  
 
Samarbete med CCC – hur ska det se ut 2023, Kjell Ivarsson 
Kjell Ivarsson och Helena Brändström träffar ledningarna för Sveriges tre CCC samt berörd 
universitetssjukhuschef var för sig. Därefter blir det ett möte med de tre ackrediterade CCC 
och RCC för att diskutera hur vi gemensamt arbetar med EU-frågorna. En bra lösning vore 
ett gemensamt nätverk CCC/RCC för EU-frågorna. 
 
Åtgärd: Kjell Ivarsson kallar till möte med Björn Ekmehag, Claes Jönsson och Patrik Rossi. 
Srinivas Uppugunduri, Ove Andrén och Thomas Björn-Eriksson deltar i ett nationellt och 
nordiskt/baltiskt CCC-möte som arrangeras i Göteborg 2–3 februari. Frågan diskuteras igen 
vid möte i februari. 
 

5. Strålbehandling – bildande av nationell arbetsgrupp 
Föredragande: Helena Brändström 

I ÖK Cancer 2023 ges RCC i samverkan i uppdrag att tillsätta en nationell arbetsgrupp inom 
strålbehandling som ska inleda åtgärder för att utvärdera och samordna Sveriges resurser för 
strålbehandling, så att dessa används på ett optimalt sätt. Gruppen ska dessutom stödja 
implementeringen av moderna metoder samt främja forskningsaktivitet inom 
strålbehandlingsområdet. Kjell Bergfeldt, ordförande för Svensk strålonkologisk förening, har 
återkopplat från möte i vecka 3. De önskar återkomma med synpunkter på 
uppdragsformulering för den nationella arbetsgruppen och förslag på personer.  
 
Uppdraget för en NAG strålbehandling måste utgå från den åtgärdsplan som togs fram hösten 
2022. Avgränsning och mandat blir viktigt samt en tydlighet avseende vem/vilka de ska 
samverka med. Gruppen behöver ha en bredd såväl multiprofessionellt som mellan region- och 
länssjukhus samt därtill patientrepresentation. 
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6. Precisionsmedicin – uppdrag 2023 
Föredragande: Helena Brändström 

I ÖK Cancer 2023 ges RCC i samverkan i uppdrag att analysera och beskriva 
vilka möjligheter, utmaningar och konsekvenser utvecklingen av precisionsdiagnostik kan 
komma att innebära för hälso- och sjukvården och hur detta till exempel kommer att påverka 
behandling av cancerpatienter. Detta för att stödja regionernas implementeringsarbete. 
 
Helena Brändström gav en kort introduktion om vad som gjorts tidigare. 
 
Diskussion följde kring möjligheter, utmaningar och konsekvenser av precisionsmedicin samt 
innehåll, avgränsning med mera för en rapport. Lumells arbetsmodell vid framtagande av 
urologirapporten tyckte ledamöterna var bra.  
 
Förslag gavs att en arbetsgrupp bildas som med stöd från Lumell håller i arbetet med 
framtagande av rapporten.  

Beslut: Helena Brändström uppdras att ta kontakt med Lumell samt att skissa på ett uppdrag 
och återkomma till RCC i samverkansmöte under februari med uppdrag och förslag på 
arbetsgrupp. 
 

7. Min vårdplan samt kontaktsjuksköterska 
Föredragande: Claire Micaux, Katja Voullet Carlsson, Anna-Lena Sunesson 

Aktuella frågor Min vårdplan, Claire Micaux 
Claire lyfter att det finns önskemål att i Min vårdplan nationellt kunna använda enskilda 
komponenter (bilder, filmer, text) och hela stödprogram som tagits fram av enskilda regioner 
eller RCC. Ett förslag är att RCC i samverkan stödjer överlåtelse av nyttjanderätt mellan 
regioner eller mellan RCC och regioner så att material som inte faller under lagen om offentlig 
upphandling kan återanvändas i Min vårdplan. Avtalen utformas så att överlåtelse gäller endast 
så länge producenten behåller förvaltningsansvar och bär eventuella förvaltningskostnader utan 
att ta ut någon avgift från övriga regioner. 

Beslut: RCC i samverkan stödjer förslaget om överlåtelse av nyttjanderätt mellan regioner eller 
mellan RCC enligt ovan. 

Förvaltning MVP: 
Förvaltningsbördan för Min vårdplan i Stöd och behandling kommer att öka under överskådlig 
tid på grund av fler publiceringar och revideringar som kräver omfattande manuell hantering. 
Idag finns inget stöd för att förbättra design och driva IT-relaterade frågor för MVP. En 
funktion för att designa, förvalta och utveckla Min vårdplan i Stöd och behandling motsvarar 
minst 50 procent koncentrerat till en eller max två personer med en som huvudansvarig.  

Förslag:  
Inventera om det finns någon som redan idag är tillgänglig internt inom RCC. Om inte så i 
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andra hand tjänsteköp.  
 
NAG för KSSK och MVP nuvarande uppdrag, Katja Voullet Carlsson, ordförande för arbetsgrupp 
för kontaktsjuksköterskorna 

Gruppens arbete har de senaste åren behövts fokusera på MVP och därför har KSSK-frågorna 
behövt stå tillbaka.  
Det föreslås ett förändrat arbetssätt för att fortsätta driva och utveckla både KSSK- och Min 
vårdplan-områdena. Det är olika innehåll i de båda områdena, vitt skiljt och svårt att hålla ihop. 
Båda delar är nyckelfunktioner inom cancervården. För att kunna driva de olika områdena så 
behövs helt skilda kompetenser. 

Förslaget är därför att det ska bli två grupper: 1) En nationell arbetsgrupp, med representation 
från samtliga RCC, som fokuserar på att stärka och utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen.  
2) En funktionsgrupp för fortsatt utveckling och förvaltning av Min vårdplan. Denna 
funktionsgrupp behöver inte ha nationell representation från alla RCC, men innefatta de 
kompetenser som krävs för fortsatt utveckling och förvaltning av Min vårdplan. 

RCC i samverkan tackar för en bra och tydlig presentation.  

Beslut: Frågorna kring resurssättning av Stöd- och behandlingsresurs för MVP samt förslag till 
ny organisation NAG för KSSK och MVP tas hem för diskussion i regionerna. Frågorna tas 
upp för vidare diskussion och beslut i RCC i samverkan under februari.  

 

8. Övriga frågor 
Fördragande: se respektive rubrik 
Fortsatt diskussion Almedalen, Ann-Lena Sunesson 
En diskussion fördes kring deltagandet i Almedalen. Det är bra att RCC är i Almedalen men 
vi ska undersöka möjligheten att bli inbjudna på andras arrangemang innan vi beslutar om ett 
eventuellt eget arrangemang. Det är viktigt att delta i arrangemang som rör de frågor där vi är 
engagerade, som kompetensförsörjning, ackreditering av cancervården och Min Vårdplan.  
 
Beslut: Vi avvaktar anmälda ämnen till Almedalsveckan efter öppningen den 2 februari. Om 
ingen annan tar vårdkompetensfrågan kopplat till cancer så tar RCC i samverkan ett 
arrangemang som fokuserar på den. 
 
Lungcancerscreening, Björn Ohlsson 
Diskussion kring hur RCC kan samverka kring lungcancerscreening.  
 
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Lena Sharp, Jessica Wihl och Anna-Lena Sunesson samt 
Thomas Björk-Eriksson bildas med Anna-Lena som sammankallande med syfte att ta fram ett 
förslag på samverkan kring lungcancerscreening.  
 
Vårt deltagande i Järvaveckan och specialistföreningarnas årsmöte diskuterades. Detta 
behöver tas upp på RCC i samverkansmötena i februari. 
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Ersätta Srinivas i beredningsgrupp, vem kan: 2 februari, 23 mars och 1 juni  
2/2    Anna-Lena Sunesson  
23/3  Anna Karevi Verdoes  
1/6    Ännu ej klart 
 
Uppföljning av införandet av nationella statistiker, Arvid Widenlou Nordmark 
Arvid Widenlou Nordmark presenterade ett förslag på uppföljning av nationella 
statistikerfunktionen genom en enkätundersökning med fokus på tillgängligheten i utdata. 
Syftet är att fråga om vi når ut på det sättet vi vill. Arvid kommer att vara avsändare.  
Enkäten föreslås spridas bland annat genom nyhetsbrev, på cancercentrum.se och i interaktiva 
årsrapporter. 
 
Beslut: RCC i samverkan beslutar att enkätundersökningen kring uppföljning av införandet 
av nationella statistiker ska genomföras. Respektive RCC avgör hur enkäten ska skickas ut i 
deras region. 
  

9. Presentation av urologiutredningen och väg framåt 
Föredragande: Ove Andrén 
Presentation av rapporten, Ove Andrén 
Urologiutredningen genomfördes hösten 2022 och omfattade hela urologin. En bred 
arbetsgrupp från både benign och malign urologi med stöd från Lumell genomförde arbetet. 
Målsättning var att beskriva nuläget och ta fram möjliga åtgärder. Enkäter för vårddata och 
workshoppar användes. 

Utredningen påvisar låg tillgänglighet inom urologin, stora skillnader mellan regionerna för 
behandling av olika diagnoser och mycket ojämlik vård. 

Åtgärder 
Med utgångspunkt från resultaten i kartläggningen fördes konstruktiva och lösningsfokuserade 
diskussioner vid två workshoppar. Förslag till åtgärder var till exempel: 

- Inför specialistutbildning för sjuksköterskor inom urologin. 
- Stärk kunskapsstyrningen för benigna tillstånd exempelvis genom framtagande av 

vårdförlopp, vårdprogram och möjlighet till uppföljning. 
- Se över inklusionskriterier för SVF för att undvika ”överutredning”. Vad kan RCC göra? 
- se över SVF-processerna inom urologin 
- genomlysa och utveckla nivåstruktureringen 

 
Kommunikationsplan kring rapporten 

Rapporten och dess resultat kommer att kommuniceras i olika delar. Emma Wendel jobbar med 
detta. 
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10. SVF 2023 – Hur ska vi arbeta? 
Föredragande: Helena Brändström 

 
SVF är i fokus även i årets canceröverenskommelse mellan staten och SKR. RCC i samverkan 
har sedan tidigare två nationella arbetsgrupper för SVF-arbetet på en diagnosövergripande 
nivå, en samordningsgrupp och en kvalitetssäkringsgrupp. Dessa nationella arbetsgrupper 
fungerar väl och bör fortsätta enligt nuvarande uppdrag. 
 
Utbildning i SVF-kodning är fortsatt viktig. 
 
I överenskommelsen för 2023 är det obligatoriskt för regionerna att skicka ut PREM-enkäter 
och regionerna ska även redovisa hur PREM-enkäterna har använts i regionens 
förbättringsarbete.  

 
Beslut: SVF-samordningsgrupp och SVF- kvalitetssäkringsgrupp fortsätter som 2022. Goda 
exempel avseende hur regionerna använder resultat från PREM-enkäten ska lyftas. Den 
arbetsgrupp som under Helenas ledning tog fram redovisningsmallen för 2022 tar fram ett 
förslag till mall även i år. 

 

11. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström, Mats Jerkeman 

Inga stora förändringar har införts i Nationellt vårdprogram aggressiva B-cellslymfom. NAC-
gruppen har sagt OK. Nya läkemedel förväntas under 2023 varför en större revidering kommer 
att ske under 2024.  

Det är ett mycket bra skött vårdprogram och RCC i samverkan tackade för ett gott arbete. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer Nationellt vårdprogram aggressiva B-cellslymfom. 

 

12. Utvärdering av nationella vårdprogram 
Föredragande: Helena Brändström 

I ÖK Cancer 2023 ges RCC i samverkan i uppdrag att genomföra en nationell utvärdering av 
de nationella vårdprogrammen på cancerområdet för att utröna i vilken utsträckning de 
används, hur man kan underlätta användandet och få en ökad nationell följsamhet till 
vårdprogrammen. 
 
2016 gjordes en utvärdering av vårdprogrammen. En diskussion fördes hur en ny 
utvärderingsrapport ska tas fram och vad som ska belysas. 
 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2023-01-31 

 8(9) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Beslut: Helena Brändström tar kontakt med Lumell och återkommer under februari med 
återkoppling och förslag till genomförande av utvärderingen. 

 

13. Innovation och utbildningsinsatser 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

En diskussion fördes om vilka samarbeten RCC har inom forskning och innovation och vilka 
vi borde samarbeta med. 
 
Även kompetensförsörjningsfrågan diskuterades samt vilka nationella utbildningar som är på 
gång och vilka RCC behöver initiera 2023. 
 
Åtgärd: Kjell Ivarsson samlar ihop förslag från diskussionerna och strukturerar dem till ett 
samlat underlag. Prioritering görs av RCC i samverkan inför Kjell Ivarssons möte med 
sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

 

14. Budget 2023 
Föredragande: Helena Brändström 

Helena Brändström gick igenom 2023 års medelsfördelning.  

 

15. Kommunikation 
Föredragande: Marie Lindén 
Planerad nationell kommunikation under 2023 
Marie Lindén presenterade arbetet med RCC:s nationella kommunikation. Förutom Marie 
Lindén arbetar Emma Wendel, båda från Gullers Grupp, med dessa frågor. Marie arbetar i 
första hand strategiskt och Emma operativt. 
Det strategiska kommunikationsarbetet handlar bland annat om att samordna 
kommunikationen och stötta de regionala kommunikatörerna, sitta med som 
kommunikationsstrateg i olika nätverk samt att samordna RCC:s kommunikation med SKR:s 
kommunikation. 
Det operativa arbetet består bland annat av att skriva pressmeddelanden och artiklar, svara på 
infomejl och att vara presskontakt på nationell nivå. 

Kommunikatörsnätverket är välfungerande. En gemensam kommunikationsplanering på 
nationell nivå sker vid möten varannan vecka. Kommunikationsfunktionen ser olika ut på 
respektive RCC men den samlade miljön fungerar väldigt bra.  

Marie gjorde en genomgång av ett förslag på introduktionsprogram för kommunikatörer, 
planerade nationella nyheter i närtid samt andra aktiviteter som planerats in under våren. 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2023-01-31 

 9(9) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

 
Generiskt kommunikationsmaterial 
Ett material kring RCC som organisation tas fram i samband med arbetet kring Vägen framåt. 
Det finns en början till presentation för RCC på hemsidan. En särskild arbetsgrupp finns för 
detta. 

 

16. Övriga frågor 
Föredragande se respektive rubrik:  
Verksamhetschefer cancer, Kjell Ivarsson, Thomas Björk-Eriksson    
Den 20 januari hölls ett möte med verksamhetschefer inom cancer, med representation 
framförallt från onkologi och barncancerområdet. Kirurgi och patologi saknades. Många 
väsentliga frågor togs upp, bland annat presenterade Anders Wennerberg, radiologichef i 
Region Sörmland, ett illustrativt exempel som visade en kraftig ökning av 
röntgenundersökningar bland den äldre populationen.  

Vid kommande verksamhetschefsmöten är det önskvärt med en ännu bredare representation 
från verksamheter inom cancerområdet. Den 26 maj hålls ett nytt möte. Agendan bör tas fram 
och kallelse skickas i god tid. Minnesanteckningar bör föras. 

Sarkom, Ralph Segersvärd.  
Nuvarande nationella nivåstrukturering av sarkom föreslås föras över till Socialstyrelsen som 
högspecialiserad enligt nuvarande organisation.  

Utveckling av diagnosövergripande indikatorer för uppföljning av kvalitet och 
rekommendationer i nationella vårdprogram, Arvid Widenlou Nordmark 
En workshop kommer att genomföras den 29 mars i Stockholm. Hjälp gärna till med 
spridningen! 
 

 


