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Minnesanteckning 
 
Tid: 
Kl. 09:00-09:15 
 
Föredragande: 
Helena Brändström 
 
Bilagor: 
 
 

§ 1 Beslutspunkt: Minnesanteckningar och kontroll av 
höstens mötestider 
Minnesanteckningarna fastställdes. Höstens mötestider ligger fast. 

 

Tid: 
Kl. 09:15-09:30 
 
Föredragande: 
Helena Brändström 
 
Bilagor: 
Handlingsplan, 
underlag till 
departementet 
 
 

§ 2 Strukturerad PSA-testning - förslag till handlingsplan och 
insamling intresseanmälningar från landstingen 
Ett förslag till handlingsplan har utarbetats av den arbetsgrupp som träffades i juni. 
Gruppen leds av Ola Bratt och Gunilla Malm. Handlingsplanen kommer att skickas 
ut på remiss den 1 september - 30 september. Remissynpunkterna och möjlig väg 
framåt kommer att diskuteras på ett öppet möte den 8 oktober. Det är viktigt att alla 
landsting deltar på mötet. 

Socialdepartementet har tilldelat medel till landstingen för kartläggning hur PSA-
testningen ser ut idag. Medlen kommer att fördelas till de landsting som önskar  
göra en kartläggning och ta fram en handlingsplan för organiserad testning. 
Beatrice skickar ut information om detta till hälso- och sjukvårdsdirektörerna i 
slutet av augusti. 

Beslut och ansvarig: 

RCC Samverkan fastställer remissversionen av handlingsplanen. 

Tid: 
Kl. 09:30-10.00 
 
Föredragande: 
Helena Brändström 
 
Bilagor: 
 

§ 3 SVF/VP 
• Revidering av SVF bröstcancer. Ny version som börjar gälla från årsskiftet 

fastställdes. 

• Information om framtagande av väntetidsrapport. Arbete pågår med att 
jämföra kvalitetsregisterdata och väntetidsdata i SIGNE. En rapport planeras vara 
färdig i september. 

• Information om möte. Nordiskt SVF-möte den 15 november och möte för 
diagnostiskt centrum planeras den 16 november. 

• Horisontell prioritering mellan diagnoser - hur åstadkommer vi det? Frågan 
diskuterades och mynnade ut i följande förslag till åtgärder: Vid nästa möte med 
alla vårdprogramsordföranden bjuds Lars Sandman in för diskussion kring 
prioriteringsmodellen. Beatrice diskuterar med SKS och med departementet om 
möjlighet att göra några piloter på cancerområdet med hälsoekonomisk 
utvärdering t ex kolorektal cancer vs benigna diagnoser, användning av PET-CT 
för att kunna göra prioritering inom eller mellan olika vårdprogram. 

• Förslag på representanter till nytt vårdprogram för skivepitelcancer i 
huden. (bordläggs) 
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• Definition vägledning/vårdprogram. Frågan bordlades till den 11 september. 
Johan Ahlgren, Ulrika Berg Roos och Helena Brändström får i uppgift att 
återkomma med reviderat förslag. 

• Fastställande NVP lungcancer. Vårdprogrammet fastställdes. 

• Fastställande av vägledning bäckenrehabilitering. Vårdprogrammet 
fastställdes. RCC Syd ansvarar för kommunikation. 

 

Tid: 
Kl. 10:00-10:45 
 
Föredragande: 
Anna Martinmäki 
Erika Kjellstrand 
 
Bilagor: 
 

§ 4 Försäkringskassan informerar om regeringsuppdrag kring 
flexibel sjukskrivning 
Försäkringskassan har fått ett regeringsuppdrag om flexibel sjukskrivning. 
Uppdraget ska redovisas i januari. Arbetet har koppling till tidigare arbete med 
flexibel sjukskrivning i Väst där det finns mycket positiva lärdomar och svårigheter 
som redan har identifierats, t ex nivåer i ersättning som behöver utredas mer. En 
nationell konferens planeras för att ta fram förslag hur samverkan kan förbättras, 
vilka hinder som måste övervinnas och behov av utbildnings- och 
informationsmaterial. Målgruppen för mötet är främst processledare och patientråd. 

Mötet planeras den 5 november. 

 

Tid: 
Kl. 10:45-11:15 
 
Föredragande: 
Emma Spak 
 
Bilagor: 
ppt god och 
nära vård 
 

§ 5   Delbetänkandet god och nära vård  
Emma presenterar delbetänkandet ”God och nära vård”, se ppt-fil. Remissvar ska 
lämnas in den 16 november. SKL planerar remisskonferenser med kommuner och 
landsting inför inlämnandet av deras remissvar.  
 

Tid: 
Kl. 11:15-11:30 
 
Föredragande: 
Alla 
 
Bilagor: 
https://service.proj
ectplace.com/pp/p
p.cgi/r1437569194 

§ 5 Nära vård forts 
Vilka typer av Nära vård-projekt, t ex digital distansvård finns i regionerna? Vi 
behöver göra en kartläggning inom respektive region om vad som redan pågår för 
att kunna ha som underlag inför diskussioner med myndigheten för vårdanalys och 
Socialdepartementet. Respektive RCC-chef skickar en lista till Beatrice om vad 
som pågår i deras region. 

 

11:30-12:00 LUNCH 
Tid: 
Kl. 12.00-12:15 
 
Föredragande: 
Bo Alm 

§ 6 Kommunikationsfrågor 
Annons för ny cancersamordnare ligger ute. 

Arbete med eventuell Kompetensförsörjningsartikel diskuterades. Björn Ohlsson 
och Boa fick i uppdrag att återkomma med förslag till debattartikel. 

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1437569194
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1437569194
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1437569194
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Bilagor: 
 
Tid: 
Kl. 12:15-12:30 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin 
Skrivelse från Björn 
Strander 
 
Bilagor: 
 
 

§ 7 Genomgång av registerdata för att undersöka orsaker till 
ökningen av cervixcancer 
 
Beslut och ansvarig: 

RCC beslutade att ge RCCs arbetsgrupp för cervixcancerscreening medel för 
statistisk bearbetning av registerdata för att klarlägga orsaker till incidensökningen. 
Arbetet ska vara slutfört i december. Beatrice kontaktar gruppen. 

 

Tid: 
Kl. 12:15-12:30 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin 
 
Bilagor: 
Missiv med kort 
förklaring 

§ 8 Diskussionspunkt Min vårdplan - informationsmaterial,  
hur gå vidare 
Arbetet med min vårdplan: Diskuterade behovet av att upprätta nationella texter 
och framtida utmaningar vad gäller förvaltning. Helena fick i uppdrag att fråga 
projektgruppen om möjligheten att dela regionala texter med varandra. 

Beslut: 

Efter höstens utvärdering av pågående piloter diskuteras förvaltningsfrågan. Ett 
beslutsunderlag till landsting och regioner behöver då tas fram. 

 
Tid: 
Kl. 12:30-12:45 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin/Arvid 
Widenlou Normark 
 
Bilagor: 
Förslag arbetsgrupp 
CAR-T 

§ 9 Läkemedel 
Läkemedelsregistret – styrdokument. Vissa förtydliganden önskades: Att det är 
sex regionala register som respektive RCC ansvarar för. Registret kallas 
”kvalitetsregister för cancerläkemedel”. (Efter mötet framkom argument för att 
kalla registret ”register för cancerläkemedel”.) Nya läkemedel kan läggas till 2 ggr 
per år. Arvid gör ovanstående, korrigerar och cirkulerar slutligt styrdokument 
mejlledes. 

Arbetsgrupp för CAR-T behandling. Följande personer föreslås till gruppen: 

• RCC Norr: Cecilia Isaksson 
• RCC Uppsala Örebro: Gunilla Enblad 
• RCC Stockholm: Kristina Sonnevi 
• RCC Sydöst: Ingemar Lagerlöf 
• RCC Väst: Olle Werlenius 
• RCC Syd: Mats Jerkeman 
• Representant barnonkologin: Karin Mellgren 

 
Beatrice får i uppdrag att skriva en uppdragsbeskrivning. Helena ber gruppen 
komma överens om vem som är ordförande. Gruppens slutliga konstellation och 
uppdragsbeskrivning fastställs den 11 september. 

 



    
 

Minnesanteckning 
 
Tid: 
Kl. 12:45-13:00 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin 
 
Bilagor: 
 

§ 9.1 Nivåstruktureringsarbetet efter 2019 och diskussion om  
potentiellt framtida jäv 

Vem som ska ansvara för RCCs arbete med nivåstrukturering 2019 och framåt 
diskuterades. Omfattningen är beroende av Socialstyrelsens tidplan i arbetet med 
högspecialiserad vård. Ett möjligt jäv uppkommer mellan RCC-chef i Syd och 
samordnande person i beredningsgrupp. Olika förslag för hantering av potentiell jäv 
diskuterades. Samordnaren kommer att avsluta sitt uppdrag under 2019. Hur det 
fortsatta arbetet ska bedrivas diskuteras igen när Socialstyrelsens tidplan och 
omfattning av eventuellt övertagande av delar av nivåstruktureringsprocessen är 
klargjort.  

Tid: 
Kl. 13:00-13:30 
 
Föredragande: 
Gunilla Gunnarsson 
Thomas B-E 
 
Bilagor: 
Remissen från 
Socialstyrelsen, 
Forskningsprojekt 
bilaga mötet i juni,  
Ledare Sv kir för, 
punkter för ev svar 
 

§ 10 Nivåstrukturering 
1) Önskar RCC Samverkan besvara Svensk Kirurgisk Förenings ledare? 

Beslut: Ett förslag till svar utarbetas av Beatrice och Boa. 

2) SKLs Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell 
högspecialiserad vård med tillhörande konsekvensutredning. Gunilla är 
ansvarig för SKLs remissvar. Stefan och Gunilla har gått igenom förslaget och 
har synpunkter på vissa skrivningar. Gunilla återkommer till RCC Samverkan 
för att diskutera remissvaret. Den 5 oktober har Socialstyrelsen bjudit in till 
möte. Beatrice deltar som representant för RCC Samverkan. 

3) Sarkom - läget avseende beslut i landstingen. Alla landsting utom Gävleborg 
har kommit in med sina beslut. Gävleborgs beslut väntas vecka 35. 

4) Analcancer. Stockholm har fortsatt att behandla patienter under sommaren 
eftersom läget på de utsedda vårdenheterna varit ansträngt. I höst avser 
Stockholm att följa gällande beslut. Det finns fortfarande mycket missnöje och 
ifrågasättande av gällande beslut. Planering för utvärdering av analcancer 
påbörjas under hösten. 

5) Forskningsprojekt kring nMDK. Finns behov att göra ett arbete för hur 
nationella MDK bör utformas? Väst arbetar med modellen concept mapping. 
Mycket intressant och bra upplägg men eftersom det pågår och att regionala 
projekt redan har kommit ganska långt är intresset lågt för att göra ett nationellt 
forskningsprojekt på området just nu. 

6) Höstens platsbesök vid nationella centra. Alla universitetssjukhus kommer 
besökas under hösten. Det man kommer diskutera är:  

• Tillgänglighet vid de nationella vårdenheterna 
• Vårdenheternas samverkan med remittenter  
• Samverkan mellan nationella vårdenheter med samma uppdrag 
• Utformning av nMDK  

a. ansvar och ledning 
b. rutiner för remittering och presentation av fall 
c. erfarenheter från bilddiagnostik och patologi 
d. tekniskt stöd 

• Fördelning av patienter för åtgärd mellan nationella vårdenheter 
• Era rutiner för rapportering och uppföljning av nationella vårduppdrag  
• Resurstillgång för genomförande av nationella vårduppdrag 
• Behov av nationellt stöd 
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Tid: 
Kl. 13:30-13:45 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin 
 
Bilagor: 
 

§ 11 Inspel till Life Science-kontoret 
Bordläggs till den 11 september. 

 

Tid: 
Kl. 13:45-14:00 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin 
 
Bilagor: 
 

§ 12 Behov av vice ordförandeskap i RCC Samverkan. 
Fastställande av årets fördelning och innehåll.  
Vi har haft utsedda vice ordförande som ska kunna hoppa in om ordförande blir 
sjuk. I praktiken varit litet arbete. Ska vi ha det framgent? 
 
Beslut och ansvarig: 

Vi fortsätter med det under året ut. Beatrice gör en lista över ansvariga. Behovet får 
diskuteras längre fram med Beatrices efterträdare. 

14:00-14:15 FIKA/PAUS 
Tid: 
Kl. 14:15-14:45 
 
Föredragande: 
Arvid Widenlou 
Nordmark och 
Torbjörn Eles 
 
Bilagor: 
Ppt-fil från AKI 

§ 13 AKI  
Ekonomisk överblick. Läget ser bra ut, finns vakans på utvecklarområdet. 
Licenskostnader för Shiny på INCA har tillkommit under året men det ryms inom 
2018 års budget. 

Underlag till Socialstyrelsen angående stadsbidrag till RCO. Arvid har förberett 
ett underlag i form av en ppt-fil som kommer att skickas till Socialstyrelsen efter 
önskade justeringar från RCC Samverkan. RCC Samverkan vill komplettera filen 
med uppgifter om barncancerregistren, att webben ingår i vårt arbete med att 
tillgängliggöra data samt tillägg kring PROM-arbete.  

Beslut: Arvid får i uppdrag att justera bilderna enligt ovanstående och lämnar 
sedan underlaget till Socialstyrelsen. 

Fastställande av uppdrag. Uppdrag för arbetsgrupperna NKR screening, 
koloskopi samt GAS (gemensamt administrativt stödsystem), fastställdes. 

Stödsystem för tjock- och ändtarmsscreening. Projektet räknar med en 
kostnadsökning på ca 300 000 kr på grund av tillägg av vissa funktionaliteter. RCC 
Samverkan och RCC Stockholm Gotland delar på den ökande kostnaden. Projektet 
kräver mycket teknisk kompetens och skulle behöva en teknisk projektledare som 
stöd till Stockholm Gotlands projektledare. Ulf Lönnqvist som redan finns som 
nationell resurs föreslås ta denna roll. 

Stödja klinisk cancerforskning/innovation. Ett förslag från Väst finns att bygga 
ett verktyg för stöd för ansökningsförfarande. Frida och Caroline i Väst får i uppgift 
att stämma av med kliniska studier i Sverige så att det inte görs något liknande där. 
Beslut i frågan tas den 11 september. 
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Tid: 
Kl. 14:45-15:00 
 
Föredragande: 
Alla 
 
Bilagor: 
 

§ 14 Regional rapport - kunskapsstyrning 
Respektive RCC-chef informerade om läget i sin region. Information om vilande 
värdskap NPO cancer. SKS kommer ta beslut i frågan under september månad. 

Tid: 
Kl. 15:00-15:15 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin 
Skrivelse från Barbro 
Sjölander 
 
Bilagor: 
 

§ 15 Hög medelålder i PNR 
Bör RCC i samverkan försöka hitta yngre personer till PNR? Rapport från Sydöst 
och skrivelse från Barbro Sjölander diskuterades. RCC Samverkan är medvetna om 
problemet och försöker alltid hitta yngre personer men det är ofta svårt att engagera 
dem. Vi kan underlätta med videomöten och liknande för att möjliggöra deltagande 
på distans. 

Tid: 
Kl. 15:15-15:30 
 
Föredragande: 
Beatrice Melin 
 
Bilagor: 
 

§ 16 Övriga frågor 
A) NPO nervsystemets sjukdomar önskar att samverka med RCC. Vi 

kommer att få fler förfrågningar framöver. Beslut: Den RCC-chef vars region 
är stödteam är kontaktperson till NPO och deltar på eventuella möten. RCC 
Syd samverkar med aktuell förfrågan från nervsysyetmets sjukdomar. 

B) Aktörer som önskar möten med RCC. Beatrice och Johan Ahlgren träffar  
Lars Leijonborg från cancerkommisionen. Beatrice har bjudit in Hans 
Hägglund till RCC Samverkan den 11 september om tankarna kring 
Comprehensive Cancer Centre.  

C) Preventionsseminarium med berörda aktörer. Det är angeläget att arrangera 
ett möte men det blir svårt att hinna med i höst. Mötet planeras att äga rum 
under våren 2019. 

 

Tid: 
 
 
Föredragande: 
Johan Ahlgren 
 
Bilagor: 
 

§ 17 Ansökan Vinnova 
Sonja Eaker har på uppdrag av Biobank Sverige (tidigare Nationellt biobanksråd) 
meddelat att de vill söka pengar från Vinnova – visionsdriven hälsa för att skapa 
IT-stöd för samkörning av regionala biobanksregister med kvalitetsregister och 
utveckla en modul för patientens elektroniska samtycke till deltagande i klinisk 
forskning. Nu gäller ansökan steg ett, där man kan få pengar för att skriva fram en 
detaljerad projektplan. RCC Samverkan är positiv till förslaget. 

 

 Att göra-lista: 
§2 Beatrice gör missiv för information om ersättning till varje landsting för 
strukturerad PSA-testning. 
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§4 Johan Ahlgren, Ulrika Berg Roos och Helena Brändström får i uppgift att 
återkomma med reviderat förslag på definition vårdprogram/vägledning. 

Beatrice diskuterar möjliga pilotprojekt kring horisontell prioritering med 
Socialdepartementet och SKS. 

§5 Alla RCC-chefer skickar en lista till Beatrice om vad som pågår inom området 
Nära vård. 

§6 Björn Ohlsson och Boa får i uppgift att återkomma med förslag till debattartikel 
kring kompetensförsörjning. 

§7 Beatrice kontaktar arbetsgruppen för cervixcancerprevention angående medel 
till ett projekt för att undersöka ökningen av cancerincidens. 

§8 Helena frågar projektgruppen Min vårdplan om möjligheten att dela regionala 
texter med varandra. 

§9 Arvid korrigerar och cirkulerar slutligt styrdokument om läkemedelsregistret 
mejlledes. 

Beatrice får i uppdrag att skriva en uppdragsbeskrivning till CAR-T gruppen. 

§10 Ett förslag till svar till svensk kirurgisk förening utarbetas av Beatrice och Boa. 

§12 Beatrice gör en lista över höstens ansvariga för vice ordförandeskap i RCC 
Samverkan. 

§13 Arvid får i uppdrag att underlag till Socialstyrelsen om RCO och lämna 
underlaget till Socialstyrelsen. 

Frida och Caroline i Väst får i uppgift att stämma av med kliniska studier i Sverige 
angående elektroniskt formulär för ansökningar. 
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