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RCC Samverkan – Video  
 
Datum för mötet: Tisdag 10 september 2019   

Kl. 10:00–17:00 

Plats för mötet: Video 

 
Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson 

Lena Sharp 

Maria Rejmyr Davis 

Srinivas Uppugunduri 

Johan Ahlgren 

Thomas Björk-Eriksson 

 

Närvarande (övriga): Helena Brändström  

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos (anteckningar) 

 

Anna Verdoes 

Michael Dalberg 

Björn Olsson (fram till § 8) 

 

Helena Stiller (§ 2) 

Mats Jerkeman (§ 3) 

Daniel Molin (§ 3) 

Karin Vriste (§ 8) 

Lina Sarv (§ 8) 

Katja Vuollet Karlsson (§ 8) 

Torbjörn Eles (§ 8) 

Linn Rosell (§ 9) 

 
 
Tid: 
Kl. 10:00-10:30 

 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

 
 

 

§ 1 Minnesanteckningar och information 

10-årsjubiléet: Vi har bokat Aula Medica den 3 februari, dagen före 

Världscancerdagen. Socialdepartementet är med och arrangerar. Vi behöver ett nytt 

namn på dagen som är mer framåtsyftande. Vi behöver en arbetsgrupp, en 

projektledare och en skribent. Arbetsgruppen bör snarast fastställa målgruppen för 

mötet. Medskick till arbetsgruppen är att dagen bör uppmärksamma både 

nuvarande medarbetare och tidigare RCC-chefer, att den bör lyfta fram den 

politiska enigheten historiskt, t.ex. genom att bjuda in flera ministrar, samt att vi till 

framåtblickarna bör bjuda in en epidemiolog som kan förklara framtidsscenariot 

med ökande incidens o.s.v.  

Arbetet med nationell målbild: Det finns underlag för fortsatt arbete på 

Projectplace. Hans uppmanar alla att hålla tempot uppe i arbetet.   
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Möte med onkologicheferna: Hans rapporterar att han haft ett bra möte med 

onkologicheferna och att han har följande medskick: Det finns en frustration hos 

onkologicheferna som bottnar i att våra uppdrag skapar arbete för medarbetarna och 

tar tid från verksamheten. Informationen om hur man får pengar för att registrera i 

läkemedelsregistret har inte nått fram. Vi behöver blir bättre på att nå ut med den 

typen av information. Avvikelser från NT-rådets rekommendationer behöver 

diskuteras löpande. Kontaktsjuksköterskor och deras roll i onkologin behöver också 

diskuteras. Ett sätt att stärka kontaktytorna mot onkologin är att delta mer aktivt i 

onkologidagarna och liknande. Alla är överens om att vi också bör ha liknande 

möten med andra chefsgrupper, t.ex. kirurger, urologer, gynekologer, patologer, 

radiologer. 

Vinnovaansökan: Ansökan är inskickad. Den version som cheferna tittade på i ett 

tidigare skede omarbetades kraftigt efter kommentarer. 

Barncancer: Helena Brändström har haft en dialog med regionala processledare 

och den nationella gruppen. De hade en lista på områden som de ville ta upp, och 

den är nu sammanställd till en rapportmall. Den 25 september träffas de som ska 

skriva de regionala rapporterna och den 26 september träffas de som ska skriva den 

nationella rapporten. Helena är med på båda mötena. Vi kommer att erbjuda 

grupperna hjälp med att sammanställa dokumentet genom Ulrika Berg Roos.  

Beslut och ansvarig: 
Jubiléet: Hans ansvarar för att sätta ihop arbetsgrupp och leta projektledare. 

Thomas, Johan och Anna-Lena ingår i arbetsgruppen. 

Deltagande i onkologidagarna: Hans kontaktar SOF för att diskutera deltagande i 

onkologidagarna. Johan och Hans diskuterar förslag till föredrag. 

Barncancer: Helena erbjuder barncancergrupperna hjälp med att sammanställa den 

nationella rapporten. 

Minnesanteckningar från 2019-06-10 och 2019-06-25 fastställs. 

Tid: 
Kl. 10:30-11:00 

 

Föredragande: 
Helena Stiller/Helena 

Brändström 

 

 

§ 2 Information och beslut: SVF-frågor 

Presentation av PREM-rapport:  

Helena Stiller presenterar resultat av SVF-PREM-enkäterna. Hennes slutsatser är 

att det finns mycket data och att man kan dra relativt säkra slutsatser. Svaren är lika 

över landet och mellan diagnoserna (med några undantag) och stabila över tid. 

Helhetsintrycket är gott. Några trender: Äldre är mer nöjda än yngre. 65 % anger att 

de hade symtom när de kontaktade vården. Många anger att närstående inte har fått 

möjlighet att prata med någon, särskilt närstående till dem utan cancerdiagnos. Av 

dem som fått cancerdiagnos hade 90 % fått information om att det fanns en 

cancermisstanke. Av dem som inte fått diagnos varierar det mellan ca 60 och 90 % 

beroende på diagnos. Enkäten har gett en unik möjlighet att fånga patienternas 

synpunkter, men strukturen för att få tillgång till och använda svaren bör utvecklas. 

Helena lyfter frågan om vi ska fortsätta att använda PREM-enkäterna kopplade till 

SVF trots att resultaten inte ändras. Helena bedömer att datainsamlingen räcker och 

att den kan tas upp igen om några år för att se om vi har förbättrat resultaten då.  
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Helena anger att samarbetet med NPE har varit avgörande och att vi bör överväga 

att lägga in fler PREM-enkäter där eftersom det underlättar hanteringen.  

Mötet diskuterar följande: Är frågorna om delaktighet korrekt ställda? Kanske bör 

vi analysera de ingående frågorna i stället för att bara titta på dimensionerna. Lena 

anger att delaktigheten ökar i Stockholm. I Stockholm har man också analyserat 

svaren på öppna frågor. Inför nästa enkätomgång kanske frågorna bör ses över. 

Helena Brändström anger att det finns en grupp för detta inom det nordiska 

nätverket. 

Mall för regionernas redovisningar SVF:  

Alla regioner ska lämna in en redovisning av SVF-arbetet till departementet i 

november. En preliminär version av en mall för detta är utskickad via SVF-

projektledarna. Vi kommer i mitten av oktober att skicka mallar till samtliga 

regioner med regionens egna SVF-data inlagd. SVF-projektledarna är informerade. 

SVF på remiss: 

SVF för gallvägscancer, njurcancer, lymfom och KLL samt prostatacancer går på 

remiss den 15 september. I SVF prostatacancer finns stora förändringar, främst att 

MRT ingår i utredningen före biopsitagning. Uppdateringen går hand i hand med 

vårdprogrammet. Förändringen kan medföra reaktioner från regionerna som har 

svårt att följa SVF. Vi är överens om att det är en motiverad ändring som höjer 

kvaliteten men är medvetna om att det kommer att bli svårt för regionerna. Vi bör 

ha en dialog med NPO diagnostik om detta. 

Mötet diskuterar principen för att ändra ledtider. Helena anger att vi i nuläget bara 

förlänger ledtider om vi ändrar i diagnostiken och att alla SVF som ändrar ledtider 

går på remiss innan de fastställs i RCC Samverkan. Vi är överens om att ledtiderna 

och deras effekter behöver diskuteras ytterligare vid senare möte, och att vi bör 

diskutera undanträngningseffekter med NPO diagnostik.  

Nationell rapport om väntetider  

Nationell rapport är under framtagande. Helena rapporterar mer när den börjar bli 

klar.  

Beslut och ansvarig: 

PREM: Hans uppmärksammar Socialdepartementet på bedömningen att PREM-

enkäter inte behöver skickas ut under 2020.  

PREM: Vi bör kommunicera resultaten, t.ex. som artikel i Dagens medicin, på 

onkologidagarna eller på jubiléet. Helena B får i uppdrag att förmedla resultatet på 

höstens möte med det nordiska nätverket. Helena förmedlar till Bo Alm att titta på 

eventuella artiklar och liknande. 

Tid: 
Kl. 11:00-11:45 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

Mats Jerkeman 

Daniel Molin 

 

§ 3 Beslut: Vårdprogramsfrågor 

Fastställande av vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom:  

Mats Jerkeman föredrar frågan och vårdprogrammet fastställs. 

Fastställande av vårdprogram för Hodgkins lymfom:  

Daniel Molin föredrar frågan. Mötet har uppmärksammat att PD1- och PDL1-

hämmare finns med ”enligt indikation” men att NT-rådet inte kommer att ge någon 

rekommendation kring det. Vårdprogramgruppen får i uppdrag att lägga in ett 
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förtydligande kring detta. Vårdprogrammet fastställs med villkor att förtydligandet 

läggs in.  

Fastställande av vårdprogram för gallblåse- och gallvägscancer:  

Magnus Rizell har lämnat en skriftlig kommentar. Revideringen innebär små 

ändringar, främst att TNM-klassifikationen är uppdaterad. Det har bara gått på 

remissrunda 1 eftersom gruppen anger att ändringarna inte påverkar organisation 

eller ekonomi. Vårdprogrammet fastställs. 

Fastställande av reviderad version Styrdokument nationella vårdprogram: 

Styrdokumentet är uppdaterat med information om den sammanslagna 

remissrundan. Flera uppgifter har flyttats från ordförande till stödjande RCC. Det 

finns en ny text om kopplingen mellan regimbiblioteket och vårdprogrammet. 

Arvid påpekar att texten om kopplingen mellan kvalitetsregister och vårdprogram 

kan förstärkas. Arvid får i uppdrag att göra ett förslag till skrivning om detta, både i 

kapitlet om register och om stödjande RCC. Vi bordlägger frågan till nästa möte i 

väntan på detta.     

Uppdragsbeskrivningar nationella vårdprogram: 

Alla 49 vårdprogramgrupper är genomgångna för att kontrollera vilka som är 

formellt utsedda. Detta är sammanställt i en excelfil som finns på Projectplace. 

Helena ber alla att se över ”sina” representanter och grönmarkera de representanter 

som stämmer. Vid nästa möte fastställer vi de 10 första grupperna. Efter det 

kommer Helena att göra uppdragsbeskrivningar och skicka ut. Grupperna för 

livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer kräver en längre 

diskussion. Helena sätter upp dem som en särskild punkt.  

Jävsfråga:  

Helena har fått en fråga från Tomas Relander som vill ha hjälp att bedöma om en 

situation innebär jäv. Han ska på ett möte i Köpenhamn och ett läkemedelsföretag 

har bjudit in honom till ett annat möte i anslutning till det. Han får ingen ersättning 

och resan är redan betald i samband med det ursprungliga mötet. Är det olämpligt 

att han deltar? RCC Samverkan anser att det är ok.  

Remissrunda: 

Remissrundan börjar den 16 september. Flera stora vårdprogram går på remiss.  

Tillförordnad ordförande prostatacancer: 

Ove Andrén har avslutat sin anställning och därmed avgått som ordförande i 

vårdprogramgruppen för prostatacancer. Ola Bratt har gått in som tillförordnad 

ordförande tills vårdprogramarbetet är klart.  

Beslut och ansvarig: 

Vårdprogrammen för aggressiva B-cellslymfom, Hodgkins lymfom och gallblåse-

och gallvägscancer fastställs. Vårdprogrammet för KLL har fastställts per mejl 

sedan förra mötet. 

Beslut om styrdokumentet bordläggs till nästa möte. Helena har i uppdrag att 

komplettera med texter från Arvid.  



    

 
Minnesanteckningar 

 

RCC-cheferna har i uppdrag att gå igenom Helenas exceldokument och kontrollera 

sina regionala representanter för de tio första grupperna innan nästa möte.  

Ola Bratt utses till tillförordnad ordförande för vårdprogramgruppen för 

prostatacancer tills revideringen av vårdprogrammet är avslutad. Därefter förnyad 

diskussion om ordförande. Helena meddelar Ola.  

Tid: 
Kl. 12:45-12:50 

 

Föredragande: 
Hans Hägglund och 

Helena Brändström 

 

 

§ 4 Information: Rapport från möte med Vårdanalys 

Helena och Hans rapporterar från ett möte med Vårdanalys. Vårdanalys 

informerade om att de arbetar med en egeninitierad rapport om jämlik cancervård, 

med fokus på cancer i bröst, lunga, prostata och GI. En forskargrupp i Lund har 

varit ansvariga. Data är från 2010–2016. Rapporten beräknas vara färdig i 

december. Vårdanalys bjuds in till RCC Samverkan för att berätta om slutsatserna 

senare i höst. 

Tid: 
Kl. 12:50-13:00 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

§ 5 Beslut: Tidig upptäckt av hudcancer – hur går vi vidare? 

I den rapport som vi publicerade i våras föreslås en lista med åtgärder. Vi bör välja 

några av punkterna att genomföra under resten av året. Helena har haft möte för att 

diskutera detta med Marianne Maroti, projektledare för rapporten, och Susanne 

Vandell Uddströmer som driver Region Gävleborgs arbete med tidig upptäckt av 

hudcancer.  

Förslaget är att gå vidare med att göra en hälsoekonomisk beräkning av redan 

införda system, som kan användas som beslutsunderlag i landstingen. Region 

Gävleborg föreslås som pilot eftersom de har breddinfört teledermatoskopi.  

Ytterligare ett förslag är att gå vidare med att inventera behovet av nationella 

utbildningar och att ta fram en webbutbildning för primärvården. Vi har fått tips om 

att vända oss till Olle Larkö i Väst som redan tagit fram en del webbutbildning.   

Beslut och ansvarig: 

Vi går vidare med hälsoekonomisk bedömning och förberedelse för framtagande av 

webbinarium. Helena ansvarar för att få till stånd en hälsoekonomisk utvärdering. 

Thomas tar kontakt med Olle utifrån ett underlag från Helena. 

Tid: 
Kl. 13:00-13:45 

 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark 

 
 

 

§ 6 Beslut: AKI-frågor 

NPO:s genomgång med bedömningar av NKR: Hans ska skicka in underlaget den 

25 sep. Förslag på justeringar skickas till Arvid senast 17 sep.  

Generell diskussion om hur vi kan använda underlaget i fortsatt arbete. Det kan 

användas som underlag för hur bra registren är på att stödja tre olika syften: 

Ledning och styrning, verksamhetsutveckling och forskning. Ändamålsenlig utdata 

är en nyckelfunktion. Det är viktigt att fortsätta stödja de arbeten som pågår med 

t.ex. Shinyrapporter. Hur kan vi förstärka kommunikationen kring resultat från 

registren så att vi dels möjliggör att folk hittar den data som de vill ha, dels samlar 

in åsikter om vilka data som efterfrågas. Det är också viktigt att marknadsföra det 

som redan finns. För närvarande pågår en dialog med onkologichefsrådets 

arbetsgrupp med syfte att möta deras behov. Strålbehandlingsregistret lyfts som ett 

viktigt register att få igång. Det är viktigt att det är tydligt vad som förväntas av 

stödjande RCC när nya register lyfts in. Vi bör också ha en tydlig policy för hur vi 
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hanterar de register som saknar nationell finansiering. Policyfrågorna kan ev. tas 

upp på novemberinternatet och inom ramen för den nationella målbilden.  

Det finns tidigare beviljade medel från Sjöbergstiftelsen till utveckling av 

lungcancerregistret, hur har de använts i regionerna? Johan kollar och återkommer 

till RCC Samverkan. 

Uppföljning av de 5 målen till jubiléet: AKI-gruppen bedömer att det är möjligt att 

göra men att en beställning måste göras snart för att det ska hinna bli klart. Det 

finns också forskningsprojekt om överlevnad som skulle kunna användas. RCC-

cheferna (i ev. dialog med AKI-representant) ställer fråga till respektive 

registerhållare om publikationer från registren som kan dockas till något av de  

5 övergripande målen. Johan utformar förfrågan och distribuerar till RCC 

Samverkan. Sammanställning av inventering vid nästa möte.    

Information från NSG NKR, RCO i samverkan och arbetet med ledningssystem 

togs inte upp till diskussion men finns i underlaget till mötet.   

Beslut och ansvarig: 

Hans ska skicka in NPO:s underlag den 25 sep.  

Johan kollar hur tidigare beviljade medel från Sjöbergstiftelsen har använts i 

regionerna och återkommer till RCC Samverkan. 

Johan utformar förfrågan om pågående forskningsprojekt och distribuerar till RCC 

Samverkan. 

Tid: 
Kl. 13:45-14:15 

 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark 

 
 

 

§ 7 Beslut: Uppdrag screening – vad gör vi under 2019? 

Arvid redovisar förslag till fördelning av medel som finns kvar att använda under 

2019.  

Det gemensamma stödkansliet behöver också medel för uppbyggnad, t.ex. juridiskt 

stöd för att formulera avtal. Vi diskuterar detta på nästa möte. Lena tar fram 

underlag.  

Det finns önskemål om nationella medel till att utveckla Cytburken. Vi diskuterar 

även detta på nästa möte. Thomas tar fram underlag. 

  

Beslut och ansvarig: 

Vi ställer oss bakom Arvids förslag till fördelning. 

Lena och Thomas tar fram underlag för diskussion om GCK och Cytburken vid 

nästa möte.    

Tid: 
Kl. 14:30-15:30 

 

Föredragande: 
Karin Vriste/Lina Sarv 

 
 

§ 8 Beslut: Min vårdplan i Stöd och behandling 

Karin och Lina sammanfattar erfarenheterna av Min vårdplan och ger sina 

rekommendationer för framtida förvaltning. De rekommenderar att det ska finnas 

en nationell förvaltare och utgivare för att projektet ska fortsätta, och bedömer att 

det inte finns några andra uppenbara alternativ än RCC Samverkan. Uppskattning 

av resursbehov är 1 samordnare per sjukvårdsregion för att ta fram 6–7 vårdplaner 

på 1–2 år plus tillkommande kostnader för språkgranskning, ersättning till 
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patientrepresentanter och ev. till författare och granskare, kostnader för rättigheter 

till bilder, filmer och liknande. Vi ställer oss bakom förslagen och beslutar att RCC 

Samverkan ska förvalta Min vårdplan i Stöd och behandling. Mest prioriterat i år 

bör vara att färdigställa diagnosspecifika texter samt att ta fram minst en nationell 

vårdplan i Stöd och behandling. Karin och Lina får i uppdrag att fortsätta vara 

projektledare och att ta fram ett förslag till uppdrag för resterande året som kan 

fastställas på nästa möte.  

Vi konstaterar att kontaktsjuksköterskenätverkets roll i arbetet bör tydliggöras. 

Katja Vuollet Karlsson får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning 

för nätverket. 

Vi lyfter behovet av samordning med patientöversikter.   

Beslut och ansvarig: 

Vi beslutar att RCC Samverkan ska förvalta Min vårdplan Stöd och behandling. 

Karin och Lina får i uppdrag att fortsätta vara projektledare och att ta fram ett 

förslag till uppdrag för resterande året som kan fastställas på nästa möte. 

Katja Vuollet Karlsson får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning 

för kontaktsjuksköterskenätverket. 

Tid: 
Kl. 15:30-16:00 

 

Föredragande: 
Christina Kling 

Hassler och Maria 

Ekendahl (Inera),  

 

 

 
 

 

§ 9 Information: MDK 

Christina Kling Hassler och Maria Ekendahl från Inera presenterar en förstudie om 

nationell MDK vars slutrapport publicerades i juni. Uppdraget kommer från NPO 

Sällsynta sjukdomar men även RCC Samverkan har bidragit med stöd. Förstudien 

har haft syftet att klargöra behov och förutsättningar för nationellt stöd till MDK, 

med fokus på juridiska förutsättningar. Förstudien utmynnar i två förslag till 

stödfunktioner: dels en konferensyta, dels en delad informationsyta med 

sammanhållen journalföring och koppling till NPÖ med relevant urval av 

information.  

Förslag till nästa etapp är ta fram ett införandestöd för konferensytan genom att 

testa och utveckla befintliga stöd, fördjupa analysen av om NPÖ kan fungera som 

grund för delad informationsyta med målet att göra en avsiktsförklaring för teknisk 

utveckling. Extern finansiering behövs.  

RCC Samverkan behöver veta vilka andra medfinansiärer som finns och vilka 

resultat vi kan förvänta oss efter projektperioden, innan vi kan fatta beslut om att gå 

in med medel. Vi behöver också veta vilket intresse det finns av lösningarna hos 

medarbetarna. Srinivas lyfter också att delar av arbetet är gjort för sydöstra 

regionen. 

Beslut och ansvarig: 

Alla får i uppdrag att sondera intresset på hemmaplan. Hans kontaktar Marie 

Lawrence, projektledare för SVF för andra diagnoser, för att diskutera eventuell 

samfinansiering.  

Tid: 
Kl. 16:00-16:30 

 

§ 10 Beslut: Uppdragsbeskrivning och representanter 
preventionsgruppen 
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Föredragande: 
Lena Sharp 
 

Vi fastställer förslaget till uppdragsbeskrivning med följande arbetsgrupp: 

Ordförande: Miriam Elfström 

RCC Norr: Senada Hajdarevic  

RCC Stockholm Gotland: Miriam Elfström, (ersätts av Katarina Lannevall under 

Miriams barnledighet under 2019) 

RCC Syd: Maria Bjerstam   

RCC Sydöst: Kristin A Eriksson 

RCC Väst: Ellen Brynskog 

RCC Uppsala Örebro: Malin Hedlund  

Tid: 
Kl. 16:30-16:40 

 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

§ 11 Mötesdatum 2020 

Vi fastslår följande datum för 2020: 14 jan, 11 feb (video), 3 mars, 24-25 mars 

(internat), 21 april (video), 12 maj (video), 26 eller 27 maj (RCC-dagarna), 16 juni.  

Tove skickar kallelser. 

Tid: 
Kl. 16:40-17:00 

 

§ 12 Övriga frågor 

 Fastställande av uppdragsbeskrivning för NAC:s läkemedelsrapport: Arvid 

presenterar ett förslag till modifierad uppdragsbeskrivning för skrivande 

av läkemedelsrapport, som NAC har ställt sig bakom.  

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen och Hans skickar den till 

NAC.  

 Förslag till nationell arbetsgrupp för standardisering av arbetssätt inom 

cancerregister och kvalitetsregister: Det finns enighet sedan länge om att 

arbetssättet behöver standardiseras. Johan och Srinivas har tagit fram ett 

förslag till förbättringsarbete med standardisering som mål. Analysarbetet 

skulle kunna göras av en extern part. 

Beslut: Alla får i uppdrag att analysera förslaget och förankra det på 

hemmaplan med målet att fatta beslut vid nästa möte.  

 Beslut: Lena Silverdahl fortsätter som tf ordförande i 

cervixcancerpreventionsgruppen fram till årsskiftet. 

 PAM50/Prosigna (genexpressionsbaserat test för subtypsklassificering och 

bedömning av risk för återfall efter primär bröstcancer). Srinivas föredrar: 

Diagnostiskt test med syfte att beräkna vilka patienter i medelriskgruppen 

som kan avstå cytostatikabehandling. Vårdprogramgruppen har tagit 

ställning till att testet bör införas men det bör göras en hälsoekonomisk 

bedömning av testet. Det saknas gruppering för införande av diagnostiska 

metoder. Kan NAC hantera det trots att det egentligen inte ingår i deras 

uppdrag? Detta är en fråga som kommer att återkomma för andra 

diagnoser.  

Beslut: Srinivas kontaktar NAC för att fråga om de kan ta frågan. Hans 

diskuterar med Gerd i NT-rådet.  

 Ralf har reviderat en text om ny medicinsk bedömning till Min vårdplan. 

Beslut: Vi fastställer förslaget. Helena skickar det till Karin och Lina.  

 Tjock- och ändtarmsincidens i Uppsala Örebro-regionen jämfört med 

Stockholm Gotland före och efter införande av screening i Stockholm: 

Johan föredrar. Incidensen i Stockholm Gotland har sjunkit med ca  

17 % i åldersgrupperna över 55 år. I Uppsala Örebro har incidensen i 

stället ökat. Om Uppsala Örebro hade haft samma trend som Stockholm 

Gotland skulle 265 fall per år ha undvikits. Johan delar med sig av 
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underlaget så att RCC Norr kan göra motsvarande analys nationellt och för 

övriga regioner. Anna-Lena tar arbetet vidare i Norr. Det vore också bra 

att koppla det till kostnaderna för att behandla. Siffror på det finns i  

rapporter från RCC Syd och RCC Väst. Johan återkopplar. 

 Socialstyrelsens utredning av nationell nivåstrukturering inom ÖNH-

området: Vi bedömer att vi har fått fram vikten av att tidigare gjort arbete 

tas till vara och att samma sakkunniga används om de ändå ska tillsätta en 

ny grupp. Vi accepterar att våra sakkunniga tillfrågas på nytt. 

 Att göra-lista 

 § 1: Hans ansvarar för att sätta ihop arbetsgrupp för jubiléet och leta 

projektledare. Thomas, Johan och Anna-Lena ingår i arbetsgruppen. 

 § 1: Hans kontaktar SOF för att diskutera deltagande i onkologidagarna. 

Johan och Hans diskuterar förslag till föredrag. 

 § 1: Helena erbjuder barncancergrupperna hjälp med att sammanställa den 

nationella rapporten. 

 § 2: Hans uppmärksammar Socialdepartementet på bedömningen att 

PREM-enkäter inte behöver skickas ut under 2020.  

 § 2: Helena får i uppdrag att förmedla resultatet från PREM-enkäterna på 

höstens möte med det nordiska nätverket. Helena förmedlar till Bo Alm att 

titta på eventuella artiklar och liknande. 

 § 3: Helena har i uppdrag att komplettera styrdokumentet med texter från 

Arvid.  

 § 3: RCC-cheferna har i uppdrag att gå igenom Helenas exceldokument 

med representanter i vårdprogramgrupperna och kontrollera sina regionala 

representanter för de tio första grupperna innan nästa möte.  

 § 3: Helena meddelar Ola Bratt att han är utsedd till tillförordnad 

ordförande i vårdprogramgruppen för prostatacancer. 

 § 5: Helena ansvarar för att få till stånd en hälsoekonomisk utvärdering av 

teledermatoskopi.  

 § 5: Thomas tar kontakt med Olle angående webbutbildning för 

teledermatoskopi utifrån ett underlag från Helena. 

 § 6: Hans ska skicka in NPO:s underlag den 25 sep.  

 § 6: Johan kollar hur tidigare beviljade medel från Sjöbergstiftelsen har 

använts i regionerna och återkommer till RCC Samverkan. 

 § 6: Johan utformar förfrågan om pågående forskningsprojekt och 

distribuerar till RCC Samverkan. 

 § 7: Lena tar fram underlag för diskussion om GCK vid nästa möte.  

 Thomas tar fram underlag för diskussion om Cytburken vid nästa möte. 

 § 8: Karin och Lina får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdrag för 

resterande året som kan fastställas på nästa möte. 

 § 8: Katja Vuollet Karlsson får i uppdrag att ta fram ett förslag till 

uppdragsbeskrivning för kontaksjuksköterskenätverket. 

 § 9: Alla får i uppdrag att sondera intresset för MDK-projektet på 

hemmaplan.  

 § 9: Hans kontaktar Marie Lawrence, projektledare för SVF för andra 

diagnoser, för att diskutera eventuell samfinansiering. 

 § 12: Hans skickar den uppdaterade uppdragsbeskrivningen till NAC. 

 § 12: Alla får i uppdrag att analysera förslaget till förbättringsarbete kring 

kvalitetsregister och förankra det på hemmaplan med målet att fatta beslut 

vid nästa möte.   
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 § 12: Srinivas kontaktar NAC för att fråga om de kan ta frågan om 

PAM50/Prosigna. 

 § 12: Hans diskuterar frågan om PAM50/Prosigna med Gerd i NT-rådet. 

 § 12: Helena skickar Ralfs nya text om ny medicinsk bedömning till Karin 

och Lina. 

 § 12: Johan delar med sig av underlaget kring incidens av tjock- och 

ändtarmscancer. 

 § 12: Anna-Lena tar arbetet kring incidens av tjock- och ändtarmscancer 

vidare i Norr.  

 § 12: Johan tar arbetet vidare med att koppla incidensförändringar till 

kostnaderna för att behandla och återkopplar. 

 

 


