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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-02-21 
Närvarande 

Beslutande  

Anna-Lena Sunesson 
Johan Ahlgren, förhinder 
Jessica Nordlander, ersätter Johan Ahlgren 
Lena Sharp 
Srinivas Uppugunduri 
Thomas Björk-Eriksson 
Maria Rejmyr Davis  
Kjell Ivarsson 

Övriga 

Helena Brändström 
Ove Andrén 
Gustav Ekbäck, tom 10.00 
Ralf Segersvärd, Förhinder 
Martin Takac. Förhinder § 2 
Anna Karevi Verdoes 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Marie Lindén 
Hannie Lundgren 
Jessica Wihl 
§ 4 Emma Wendel

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från 14 februari fastställs.  

Kjell Ivarsson tackar för ett bra besök på RCC Norr med givande samtal och medskick från 
medarbetarna.  

Styrgrupp Nollvision Cancer 
Kjell Ivarsson informerade från styrgruppsmötet 17 februari. Bra uppslutning men mötet 
saknade en tydlig struktur. Kjell framförde krav på att det framöver måste finnas 
minnesanteckningar från styrgruppsmöten samt att mötesstrukturen bör utvecklas bland annat 
med tydlig agenda där punkterna märks om de är informations-, besluts- eller 
diskussionspunkter. Därutöver behövs ett etiskt ramverk, en genomgång av hemsidan samt en 
tydlighet kring styrgruppens sammansättning och vem som är ordförande. Detta är 
förutsättningar för att RCC ska fortsätta att vara en partner i Nollvision Cancer. Stöd för detta 
framfördes av bland annat KI och Astra Zeneca. Kjell fortsätter kontakterna med övriga parter 
med målet att få en god struktur och ett gott samarbete kring projektet framöver. 

Ny politisk majoritet i SKR 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet bildar ett gemensamt styre 
för SKR. Ny styrelse från och med april med Palle Nyberg som VD.  

Möten med olika intresseorganisationer 
Efter möten med diverse intresseföreningar konstaterar Kjell att det finns många gemensamma 
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intresse- och kontaktytor. Förfrågan har uppkommit om RCC kan hålla i en gemensam 
workshop för att identifiera områden där intresseorganisationer kan arbeta tillsammans. Frågan 
lyfts i RCC i samverkan framöver för diskussion och beslut. 

Rapport från möte SLS och kunskapsstyrningen, Helena Brändström 
Helena Brändström rapporterar från möte med Svenska Läkaresällskapet och representanter 
från kunskapsstyrningen. Diskussion fördes kring syftet och nyttan med kunskapsstyrningen, 
horisontella prioriteringar och ersättningssystem. Kjell tar frågan vidare till RD-nätverket och 
Mats Bojestig. 

Påminnelse om helårsrapport, Helena Brändström 
Helena Brändström påminde om att det är dags att skicka in årsrapporterna till henne.  

Återkoppling Vägen framåt, Helena Brändström 
Helena berättade att Vägen framåt har presenterats för Socialdepartementet i ett möte. 

Kort summering av samtal med Kjell Bergfeldt för fortsättning kring strålbehandlingsfrågan, 
Helena Brändström 
Ett möte hålls 2 mars avseende hur vi arbetar vidare med strålbehandlingsfrågan.  

 

2. Uppdrag till Lumell 
Föredragande: Helena Brändström 
Förslag på uppdrag precisionsmedicin och uppdrag vårdprogram och förslag på 
arbetsgrupper 
Lumell har åtagit sig uppdragen kring precisionsmedicin och vårdprogram. I uppdraget ingår 
att Lumell arbetar i nära samverkan med de arbetsgrupper som RCC i samverkan bildar, bland 
annat med att ta fram frågeställningar. Arbetet ska vara klart under senhösten 2023. 
 
Beslut: RCC i samverkan fastslår underlagen till avropsavtal för precisionsmedicin respektive 
vårdprogram med tillägg av skrivning avseende ambitionshöjande åtgärder inom bild- och 
funktionsdiagnostik. 
 
RCC i samverkan utser en arbetsgrupp för precisionsmedicin bestående av 
cancergenomikgruppen, ordföranden eller representant från ärftlig cancergruppen, 
representant från Nac eller NT-rådet och Kjell Ivarsson. 
 
RCC i samverkan utser en arbetsgrupp för vårdprogram bestående av Helena Brändström, 
Ralf Segersvärd, Annika Wendt Wesén samt representant från kunskapsstyrningen. 
 
 

3. Lägesrapport kvalitetsregister 
Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 
Kostnadsanalys registerplattformar 
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Tre scenarier har tagits fram och lämnats till nationell samordningsgrupp data och analys, 
NSGA DA. Beslut om vägval gällande plattformsstrategi fattas av NSG DA under 2023.  
 
E-hälsomyndighetens förstudie kvalitetsregister - slutredovisning, 
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/ehm/3_om-
oss/rapporter/rapporter_regeringsuppdrag/forstudie-digital-nationell-infrastruktur-nationella-
kvalitetsregister-slutrapport.pdf 
 
Den 1 februari redovisades ”Förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella 
kvalitetsregister”. Estimerade kostnader för att genomföra föreslagna åtgärder beräknas till 1,5 
– 2 miljarder under en 10-årsperiod.  
 
ÖK 2023  
SKR och regeringen har träffat en överenskommelse om stöd till fortsatt utveckling av 
nationella kvalitetsregister under 2023. Överenskommelsen omfattar 168 mkr varav 
regionerna finansierar 100 mkr och staten 68 mkr.  
 
Sammanfattning: 
- Informationsförsörjning ligger högt upp på agendan. Gemensam informationsstruktur i 
vårdinformationssystem och nationella kvalitetsregister.  
- Enhetligt stöd oavsett CPUA och RC/RCC 
- Nationella kvalitetsregister behöver integreras i systemet inför kunskapsstyrning 
- Ökad användning av registerdata för uppföljning och förbättringsarbete. 
 
Beslutsbrev 2023, medelstilldelning  
Medel till kvalitetsregister fördelas efter en ny modell bestående av grundanslag, 
tilläggsuppdrag och särskilda uppdrag minus avdrag för exempelvis sparade medel eller bidrag 
från andra finansiärer. Modellen syftar till att utjämna historiska skillnader och ge de mindre 
registren förutsättningar att utveckla sina register. Hänsyn tas till sparade medel. Samtliga 
registerhållare är informerade om årets tilldelning och AKI har genomfört ett webbinarium 
för registerhållarna på cancerområdet där medelstilldelningen var en av de frågor som 
diskuterades. 
https://skr.se/download/18.758d83b4185a9e935d8d7909/1675351886560/Sammanst%C3%
A4llning%20medelstilldelning%202023_a.pdf 
 
Pågående arbeten NSG DA och Stödfunktion SKR  
Under 2023 ligger fokus på: 

- Informationsförsörjning, utvärdering av informationsförsörjning till kvalitetsregister 
- CUPA-konsolidering 
- Kunskapsstyrningssystemet förbereder en enkät om samverkan NPO och NKR 

 

Viktigt att inom RCC fortsätta driva arbetet för generiska registerlösningar och på olika sätt 
stödja insatser kring informationsförsörjning av kvalitetsregister. Bra om RCC-cheferna stödjer 
de nationella stödteamen i arbetet och i dialogen med registerhållarna. Som ett led i detta bjuds 
RCC-cheferna in till ett dialogmöte med registerhållarna 31 maj.  
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4. Fastställande av urologirapporten och kommunikationen kring denna 
Föredragande: Ove Andrén, Helena Brändström, Emma Wendel 

Urologirapporten är klar för publicering. Den innehåller olika åtgärder om hur urologiområdet 
kan förbättras. Diskussion avseende vilka åtgärder RCC ska arbeta med samt hur de ska 
prioriteras diskuteras på RCC i samverkans möte framöver.  

Emma Wendel presenterade en kommunikationsplan för rapporten. Bland annat släpps ett 
pressmeddelande 22 februari och kontakt tas med TT, Dagens medicin, Läkartidningen, SR 
med flera. SKR har informerats om rapportsläppet. 
 

Åtgärd: RCC-cheferna uppdras att senast den 15 mars gå igenom urologirapporten och göra en 
prioriteringslista från 1–5 vad RCC bör arbeta med. Ove Andrén sammanställer. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer rapport ”Nationell genomlysning av urologin” och 
tillhörande kommunikationsplan. 

  

5. Övriga frågor 
Föredragande: se respektive rubrik 
Kraftens hus – kort rapport från RCC Stockholm-Gotland inför längre punkt, Lena Sharp 
Lena Sharp rapporterar från arbetet med Kraftens hus i Stockholm. Kraftens hus etableras nu 
och har ett förslag på ny styrelse. Viktigt att RCC stödjer de olika initiativ som finns kring 
Kraftens hus. Det finns en nationell förening och det är bra att hänvisa olika initiativ till dem 
för hjälp.  

RCC i samverkan konstaterar att det pågår olika initiativ i regionerna. En vanlig utmaning är 
styrning och långsiktig finansiering. 

 
Almedalen – hur gå vi vidare? Kjell Ivarsson 
 
Beslut: RCC i samverkan gör inget eget arrangemang utan fokuserar på att bli inbjudna till 
andras eventuella arrangemang kring kompetensförsörjning, rehabilitering och tidig upptäckt av 
cancer. 

 
Representant från RCC i samverkan till generiska kallelsesystemets styrgrupp 
 
Beslut: RCC i samverkan utsåg Jessica Wihl som RCC i samverkans representant i styrgruppen 
för generiskt kallelsesystem.   
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Var är vi i Processledarutbildningen?  
Gullers Grupp bistår gärna med att ta fram ett informationsmaterial om RCC:s organisation och 
uppdrag som kan användas som underlag till en processledarutbildning. Materialet kan sedan 
kombineras med det material som NSG Stöd för utveckling har tagit fram men behöver 
eventuellt anpassas till cancervården. Arbetet föreslås påbörjas när Vägen framåt är klar.  

Åtgärd: Helena Brändström, Björn Ohlsson, Srinivas Uppugunduri och Maria Rejmyr Davis 
arbetar vidare med processledarutbildningen. Första steget blir att diskutera upplägget med 
Gullers Grupp vid ett möte 8 mars 13.00-15.00.  

 

Eli Lilly, Thomas Björk-Eriksson 
RCC Väst har fått påstötning från Eli Lilly om samarbete kring introduktion av nya 
cancerläkemedel. 
Åtgärd: RCC samverkar med LIF men inte med enskilda läkemedelsföretag. 

 

SVF Inklusionsmålet för 2022, Helena Brändström 
Alla regioner klarar inklusionsmålet för 2022. 
 
Nationella Patientföreningens fråga om artikel 
Åtgärd: Kjell Ivarsson kommer att informera Nationella Patientföreningen om att RCC i 
samverkan tackar nej till att vara med i artikelskrivning. 

Lista professionsföreningar 
Frågan om hur vi arbetar med professionsföreningarna tas upp i RCC i samverkans 
nästkommande möte. Påminnelse om att informera Kjell om det saknas föreningar på listan.   

 

 

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 


