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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-03-24–25  

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Jessica Nordlander 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 2 Kjell Ivarsson 

§ 4 Charlotta Sävblom  

§ 6, 7 och 11 Torbjörn Eles 

§ 7 Ann-Sofie Fyhr 

§ 8 Bärbel Jung 

§ 9 Lina Sarv och Karin Vriste 

§ 11 Ebba Hult 

§ 12 Gunilla Gunnarsson 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans inleder mötet med att reflektera över sitt första år som samordnare. Han lyfter bl.a. 

arbetet med Vägen framåt, 10-årsjubileet, innovationshubben och samverkan med 

kunskapsstyrningsorganisationen.   

Beslut: Minnesanteckningarna från den 3 mars fastställdes.   

I minnesanteckningarna från den 3 mars står att vi ska diskutera önskemålen från 

Skandionkliniken och komma med förslag till hur man kan gå vidare. Vi konstaterar att detta i 

första hand är en fråga för verksamhetscheferna.  

Beslut: Vi beslutar att bjuda in Jörgen Striem till fortsatt diskussion med viss regelbundenhet.  

2. Covid-19-pandemins påverkan på RCC:s verksamhet 

Föredragande: Hans Hägglund 

Alla redovisar hur läget med smittspridning ser ut i regionen och vilka åtgärder regionen har 

vidtagit som berör RCC:s verksamhet. Vi konstaterar att det finns stora skillnader i landet i båda 



Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2020-03-24–25 

 2 (11) 

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 

avseendena och att det varken är lämpligt eller nödvändigt att pausa all verksamhet överallt. Vår 

grundhållning är att verksamheten ska fortsätta, men i många fall i lägre tempo och med respekt 

för att personer som arbetar i sjukvården måste prioritera andra uppgifter. Vi får räkna med att 

verksamheterna själva fattar beslut om att pausa verksamhet. Inom RCC kan vi försöka ställa 

om och fokusera på teknisk utveckling, långsiktig planering och kvalitetsarbete. I vissa fall 

kommer vi troligen kunna höja tempot eftersom ordinarie uppgifter försvinner.    

Vi konstaterar också att det just nu tas fram många innovativa lösningar och skapas bra 

samarbeten som vi kan lära av. Vi bör alla samla exempel på detta. Flera lösningar kan säkert 

permanentas när vården återgår till vardagen, t.ex. metoder för delning av data, digitala möten 

och smarta samarbeten. 

Screening 

Flera regioner har pausat screeningen och vi diskuterar om vi ska göra ett gemensamt 

ställningstagande kring detta.  

Beslut: Vi beslutar att publicera en text med budskapet att screening bör fortgå om möjligt, att 

det kan finns goda argument för att pausa under utbrottet av covid-19 men att det beslutet bör 

fattas av varje enskild region utifrån lokala förutsättningar. Johan får i uppdrag att ta fram ett 

förslag som kan fastställas på mejl.  

Nationella vårdprogram – remissrunda  

Vi diskuterar hur vi ska hantera remissrundorna så att vi inte belastar vårdens medarbetare med 

remissversioner men inte heller hindrar vårdprogramgrupperna att nå ut med uppdaterade 

rekommendationer. Flera vårdprogramgrupper är klara med uppdateringsarbetet och redo att 

lägga ut vårdprogram på remissrunda den 15 april.  

Beslut:  

 Nästa remissrunda startar som planerat den 15 april men har svarsdatum först den  
15 november. Vi lägger ut fler vårdprogram löpande fram till den 15 september. 

 Den pågående remissrundan som har sista svarsdatum den 15 april förlängs inte i nuläget, 
men Ulrika får i uppgift att stämma av mängden remissvar med grupperna. Om det 
saknas många svar förlänger vi svarstiden.  

Nationella vårdprogram – förslag till nationella anpassningar 

Några nationella vårdprogramgrupper har gjort förslag till tillfälliga nationella anpassningar av 

de nationella vårdprogrammen. Flera regioner gör också regionala anpassningar.  

Bo visar ett förslag till en tillfällig webbsida där vi kan samla dokument som visar olika 

anpassningar och prioriteringar, både nationella och regionala. Målgruppen är som vanligt 

medarbetare i vården. Bo visar också att vi kan lägga en banner i kunskapsbanken som anger att 

det kan finnas rekommendationer om tillfälliga anpassningar, med en länk till sidan.  

Beslut:  

 Vi beslutar att publicera en sida med samlade rekommendationer om anpassningar med 
anledning av utbrottet av covid-19, enligt Bos förslag. Alla nationella och regionala 
rekommendationer ska samlas på denna sida med eventuella undersidor.  
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 Nationella rekommendationer ska ha våra nationella arbetsgrupper som avsändare och 
behöver inte fastställas av samverkan före publicering. Helena kontaktar alla ordförande 
och alla vårdprogramhandläggare och informerar om möjligheten att lägga ut nationella 
rekommendationer.   

 Regionala rekommendationer ska publiceras av de regionala kommunikatörerna efter 
avstämning med respektive chef. Det är viktigt att avsändaren är tydlig. Bo tar fram 
rutiner för detta i samråd med kommunikatörsnätverket.  

 

Övriga åtaganden i överenskommelsen 2020  

Helena föredrar en sammanställning av uppdragen i överenskommelsen och hur cancerteamet 

bedömer att arbetet kommer att påverkas.  

SKR har skickat en hemställan till departementet om att överenskommelserna bör 

omförhandlas, så att rapporteringskraven tas bort och medel delas ut per automatik. 

Departementet har ännu inte svarat på hemställan.  

Beslut: Vi beslutar att vi oavsett hemställan ska ha målet att fortsätta arbeta inom alla områden 

i överenskommelsen, i den takt som är möjlig.  

Generell information om läget i vården 

Hans har fått önskemål från flera håll om att RCC ska ge information om hur läget ser ut i 

cancervården just nu, med kommentarer om vad det innebär för patienterna om deras 

behandling fördröjs. Vi konstaterar att det finns många orsaker till att behandlingar pausas, såväl 

personalbrist och omprioriteringar som avvägningar mot infektionsrisk. Vi har stor förståelse 

för behovet av information, inte minst för patienter, men konstaterar att det inte är RCC:s roll 

att ge generell information om läget. Vi skulle dock kunna göra en intervju med någon eller 

några i cancervården som ger en inblick i hur man resonerar när man gör prioriteringar. Det är 

ett sätt att ge inblick utan att göra anspråk på att vara allmängiltig. Bo och Johan får i uppdrag 

att gå vidare med detta.  

3. Vilande värdskap 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi konstaterar att samarbetet med kunskapsstyrningsorganisationen fungerar mycket bra i de 

flesta regioner, men att det tar olika form. Vi diskuterar hur vi ska arbeta för att förbereda den 

nationella övergången från vilande till aktivt värdskap i norr. En del i detta är att göra en 

grundlig GAP-analys för att tydliggöra vilken verksamhet som samordnas nationellt och med 

vilka resurser. Det är också viktigt att vi delar med oss av det som vi har gjort till andra delar av 

kunskapsstyrningssystemet, så att de kan dra nytta av vårt arbete.  
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4. Screeningfrågor 

Föredragande: Hans Hägglund, Arvid Widenlou Nordmark och Charlotta Sävblom 

Hälsoekonomisk analys av livmoderhalscancerscreeningen från Leading Health Care 

Rapport kommer i april. Helena och Arvid har fått en avstämning. Fokus ligger på tekniska 

utmaningar och hinder. Leading Health Care har en dialog med Socialstyrelsen som gör en 

närliggande analys.  

Status för det gemensamma samordningskansliet (GSK)  

Charlotta Sävblom och Bo har haft möte med SKR:s specialister och jurister. RCC och SKR 

jobbar tillsammans på ett förslag till beslut. Möte med Stockholms chefsjurist är inplanerat i 

slutet av mars.  

Nationell samordnare för screeningfrågor  

Rollen som nationell screeningsamordnare är inte tillsatt ännu, diskussioner pågår för att hitta 

en snar lösning. 

Budgetdiskussion 

Arvid presenterar ett förslag till hur medlen till screening kan fördelas mellan olika 

arbetsområden och diagnoser. Vi konstaterar att budgeten påverkas av utbrottet av covid-19 

eftersom vi t.ex. får svårt att införa mammografiregistret.  

Beslut: Charlotta Sävblom får i uppdrag att i dialog med övriga cancerteamet se över hur årets 

medel kan användas på bästa sätt inom respektive diagnos.  

5. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Almedalen 

Beslut: Vi beslutar att ställa in cancerdagen i Almedalen. Bo får i uppdrag att avboka och att 

kommunicera beslutet. 

Debattartikel flexibel sjukskrivning  

DN är intresserad av att ta in debattartikeln om flexibel sjukskrivning men tyckte att den var för 

kort. Gunnar har därför skrivit en längre version. Alla får i uppdrag att läsa den och meddela 

eventuella invändningar till Bo inom ca en vecka. Bo får i uppdrag att hitta en lämplig tidpunkt 

för att skicka in den.  

Process för debattsvar  

Bo har skrivit ett förslag till process för debattsvar. Processen innebär att den som startar en 

process för debattsvar redan från början anger argument för varför vi bör svara och i stora drag 

vad vi bör svara. I processen finns också kontaktvägar och tidsangivelser. Vi diskuterar rimlig 

svarstid och stannar vid ”snarast möjligt, inom samma dag”. 

Beslut: Vi fastställer processen för debattsvar med justering av svarstiden.  
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6. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Arbete på INCA 

Torbjörn Eles redovisar vilket arbete som är gjort på INCA-plattformen under 2019 samt vad 

som är planerat 2020. 

Vi kommenterar att överföringen av data från strålbehandlingsregistret (från Mika till INCA) 

ännu inte är löst. Torbjörn anger att INCA inte har några problem att ta emot data. Vi ser också 

att arbetet med överföring via den nationella tjänsteplattformen står stilla i väntan på utveckling 

från Inera. Vi beslutar att kontakta företrädare för Inera och Mika för att diskutera varför dessa 

frågor inte rör på sig. Hans och Arvid får i uppdrag att förbereda frågan och kalla till möten. 

Beslut: RCC i samverkan godkänner utvecklingsplanerna.  

Arvid meddelar att tidigare problem med att PostNord inte ville skicka kallelser till screening är 

löst. 

Strukturerad vårddokumentation 

Arvid redovisar vilka områden som vi planerar att föreslå att Socialstyrelsen ska gå vidare med i 

sitt uppdrag med strukturerad vårddokumentation.  

Stöd till Ny medicinsk bedömning – RCC Stockholm Gotlands pilotprojekt 

Ralf redovisar status för piloten. En remissportal behöver byggas för att genomföra piloten och 

det finns två alternativ för detta: antingen att bygga lösningen på INCA eller att köpa en extern 

lösning. Oavsett var remissportalen byggs för piloten krävs en ny diskussion om förvaltning när 

piloten är genomförd.  

Beslut: Vi beslutar att göra en förstudie av om INCA kan användas som remissportal i piloten. 

Målet är att förstudien ska vara klar så att vi kan fatta beslut vid nästa möte.  

Patientöversikter 

Arvid planerar avstämningar om patientöversikterna med respektive RCC-chef tillsammans med 

Torbjörn Eles och Maria Sörby, för att reda ut frågor om förvaltning och kommunikation. Vi 

konstaterar att representanter från regionerna behöver vara med och att det behövs tydliga 

underlag för diskussionerna. Arvid återkommer till var och en om detta. Arvid visar också att 

det nu finns en film om patientöversikterna. 

7. NAC och läkemedelsregistret 

Föredragande: Hans Hägglund, Arvid Widenlou Nordmark och Björn Ohlsson 

Diskussion om samlat uppdrag på läkemedelsområdet 

Arvid föredrar ett förslag till utökad uppdragsbeskrivning för den nationella arbetsgruppen för 

cancerläkemedel (NAC). Syftet med ändringen är att samla läkemedelsfrågorna under ett 

paraply och undvika att frågor faller mellan stolarna. Uppdraget till gruppen har i förslaget tre 
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delar: stötta införandet av nya läkemedel, ansvara för övergripande uppföljning av 

läkemedelsanvändningen och medverka till forskning och innovation.   

Vi diskuterar förslaget och konstaterar att uppdraget skulle ställa för stora krav på gruppen. Det 

är angeläget att hålla ihop läkemedelsområdet men samordningen måste ske på annat sätt. 

Beslut: Vi beslutar att uppdraget till NAC inte ska utökas. Arvid får i uppdrag att sammanställa 

vilka frågor som nu hamnar mellan stolarna och komma med ett förslag till hur de ska hanteras. 

Arvid och Hans får i uppdrag att i samråd med NAC ta fram ett nytt förslag till justerad 

uppdragsbeskrivning utan utökat uppdrag.  

Diskussion om ordförandeskap i NAC  

På tidigare möten har vi diskuterat om uppdraget till ordförande i NAC ska utökas från 30 till 

50 procent eller om gruppen ska ha en biträdande ordförande som också är arvoderad.  

Beslut: Vi beslutar att från den 1 januari 2021 utöka ordförandes uppdrag till 50 procent och 

att inte arvodera en biträdande ordförande. Rekryteringsprocessen pågår och målet är att fatta 

beslut vid nästa möte. 

Fördelning av medel för registrering av läkemedel 2020 

Arvid presenterar ett förslag till fördelning av medel för registrering av läkemedel 2020. När 

årets budget fastställdes beslutade vi att 3 miljoner ska betalas ut för detta men hur fördelningen 

ska ske beslutas nu.  

Tidigare år har klinikerna fått ersättning när de registrerat samtliga variabler utom stopporsak 

och stoppdatum, alltså 5 av 7 variabler. Vi diskuterar om vi i år ska kräva att samtliga 7 variabler 

är registrerade. Vi konstaterar att fördelningsnyckeln inte får bli för komplicerad och att det i år 

inte är rätt tid att ställa utökade krav. En möjlighet vore att avsätta en del av pengarna som en 

extra bonus för de som registrerar stoppdatum och stopporsak. Vi bör också arbeta med att 

underlätta registreringen, t.ex. genom att skapa vägar för automatöverföring.  

Beslut: Hans och Arvid får i uppdrag att komma in med förslag till fördelningsnyckel som 

bygger på 5 av 7 variabler, eventuellt med en extra belöning för dem som rapporterar alla 7. 

Skånes projekt att överföra data från CytoBase till läkemedelsregistret 

Björn Ohlsson och Ann-Sofie Fyhr berättar om Skånes projekt för att överföra data från sina 

administrativa system till olika kvalitetsregister, bland annat från CytoBase till 

läkemedelsregistret. Systemet bygger på att den regionala tjänsteplattformen hämtar data ur 

CytoBase enligt angivna regler och för över dessa till INCA.  

Björn anger att projektet är förhållandevis ”billigt”, med få inblandade personer. Torbjörn 

kommenterar att de flesta regioner har en regional tjänsteplattform som skulle kunna användas 

på samma sätt, men att de sällan har personer som ansvarar för att integrera plattformen med 

kvalitetsregistren.  

RCC Syd erbjuder sig att sammanställa sitt arbete på ett sådant sätt att andra regioner som 

använder CytoBase kan göra motsvarande arbete. Torbjörn får i uppdrag att ta fram en offert 

på att göra motsvarande arbete för Cytodos som kan tillgängliggöras för samtliga regioner. 
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Björn och Maria får i uppdrag att skissa på ett upplägg till nationell konferens för att sprida 

kunskap om detta och få igång arbetet. Lämpliga datum kunde vara 3 eller 4 november eftersom 

många bokat in den nationella utvecklingskonferensen då, som nu är inställd. 

Beslut: Vi beslutar att nationella medel kan användas till att skapa förutsättningar för 

automatöverföring från CytoBase och Cytodos till INCA. Vi inväntar offert från Torbjörn och 

förslag från Björn och Maria. 

Styrgrupp regimbiblioteket 

Bordläggs till nästa möte. 

8. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer 

Bärbel Jung, ordförande i vårdprogramgruppen, föredrar ändringarna i vårdprogrammet. Ett 

syfte med uppdateringen var att banta ner vårdprogrammet. Arbetet har försvårats av att det 

inte fanns någon ordförande när uppdateringen startade och att arbetsgruppen har varit mycket 

stor. Syftet är därför inte riktigt uppnått utan fortsätter vid nästa uppdatering. 

Vårdprogramgruppen kommer att behöva se över detta inför nästa revidering.   

Kirurgin har varit kontroversiell, med övergång till minimalinvasiv och endoskopisk kirurgi. 

Flera ändringar innebär minskade kostnader och minskade biverkningar, t.ex. minskning av 

cytostatikabehandling och kortare strålbehandling.   

Vi påpekar att det står ska i några rekommendationsrutor och att de bör ändras till bör inför 

publicering.  

Beslut: Vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer fastställs.   

Fastställande av vårdprogrammet för akut onkologi 

Vårdprogrammet är uppdaterat men har inte varit på remiss eftersom ändringarna är marginella.  

Beslut: Vårdprogrammet för akut onkologi fastställs. 

Fastställande av vägledningen för bäckencancerrehabilitering  

Björn är med i arbetsgruppen och föredrar ändringarna. Vägledningen har inte haft något 

stödjande RCC förrän helt nyligen och den har därför inte varit på någon formell remissrunda. 

Efter en informell remissrunda har mindre förändringar gjorts, t.ex. förtydliganden om att man 

bör säkerställa återfallsfrihet.  

Beslut: Vägledningen för bäckencancerrehabilitering fastställs.   

Förnyad diskussion om att pilota en förlängning av SVF 

Vid tidigare möte beslutades att vi skulle göra en pilot för att förlänga SVF med adjuvant 

behandling.  

Beslut: Vi beslutar att i nuläget inte göra någon pilot för att förlänga SVF. 
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Fastställande av styrdokument SVF  

De ändringar som beslutats vid tidigare möte är införda i styrdokumentet vilket innebär att 

mycket text är struken och hänvisar till styrdokumentet för vårdprogram. Helena ställer frågan 

om de två styrdokumenten i stället bör slås ihop. 

Beslut: Vi fastställer styrdokumentet för standardiserade vårdförlopp. På sikt bör dokumentet 

slås ihop med styrdokumentet för vårdprogramarbete. 

Fastställande redovisningsmall 2020 

Bordläggs till nästa möte i väntan på departementets svar på SKR:s hemställan om att 

omförhandla överenskommelserna. 

Ordförande i vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning 

Ordförande Marianne Jarfelt vill bli entledigad.  

Beslut: Cecilia Petersen från Region Stockholm utses till ordförande. Det innebär att vi bör 

utse en ny representant från Stockholm. Vi bordlägger frågan tills det finns ett förslag.  

Förslag till ny rutin för uppdatering av vårdprogram vid beslut från NT-rådet 

Bordläggs till nästa möte.  

9. Min vårdplan 

Föredragande: Lina Sarv och Karin Vriste 

Styrdokument 

Lina föredrar ett nytt förslag till styrdokument för Min vårdplan. Vi efterlyser två förändringar: 

 Dialog om PROM/PREM-formulär ska ske mellan nationella samordnaren och den 
nationella PROM/PREM-gruppen, inte på regional nivå.  

 Nationella arbetsgruppen ska kunna starta arbetet utan att ha representation från alla 
regioner, under förutsättning att det finns en förankring i de regioner som inte är 
representerade. Hittills har vi haft policyn att det ska finnas representanter för minst fyra 
sjukvårdsregioner innan arbetet kan starta. Vi tycker att det är en bra policy men vill inte 
skriva in det i styrdokumentet. En lämplig process för att förankra arbetet i de regioner 
som inte är representerade i gruppen är att den sjukvårdsregionala representanten får vara 
kontakt och att dokument får gå på remissrunda i regionen. Ansvaret att delta i 
förankringen regionalt ligger på varje RCC. 

 

Beslut: Vi fastställer styrdokument. Lina och Karin får i uppdrag att komplettera 

styrdokumentet utifrån ovanstående diskussion och stämma av med resten av cancerteamet 

inför publicering.  

Tillåtelse att starta nya grupper 

Den 10 december fattades beslut om att tills vidare inte starta nya grupper. Det finns nu ett 

antal grupper som vill starta och som annars kommer att börja skapa regionalt innehåll vilket 
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vore olyckligt. Lina och Karin undrar därför om beslutet kan upphävas. Det är i första hand 

inom områdena barncancer, sarkom och hematologi som det finns intresse.  

Beslut: Vi beslutar att Lina och Karin kan starta nya grupper för Min vårdplan.  

Arvode till patientföreträdare 

Anna-Lena informerar om att arvode till patientföreträdare ska dras från RCC Norr och att 

RCC Norr kommer att ta fram en blankett som stöd för det.  

Kommunikation 

Vid förra mötet efterfrågade Lina och Karin en kommunikatörsresurs knuten till införandet. 

Efter det har Ylva Tegnér stöttat Lina och Karin med kommunikationsplanering. Bo räknar 

med att vara stödjande framöver, ev. med stöd av en inköpt resurs i vissa moment.  

10. Godkännande av allas jävsdeklarationer 

Föredragande: Hans Hägglund 

Alla har skickat in sina jävsdeklarationer. Vi har läst varandras och har inga kommentarer. 

11. Innovationsmiljön 

Föredragande: Ebba Hult 

Ebba föredrar genomfört och planerat arbete med innovationsmiljön Nollvision cancer, 

”hubben”.  

Vi kommenterar att ägandeskap för projekten måste vara tydligt, alltså vem som driver och 

finansierar och vem som äger rätten att kommersialisera. I kommunikationen måste Nollvisions 

roll vara tydlig. Det finns annars en risk att RCC:s roll blir otydlig i de projekt som vi driver, 

t.ex. patientöversikter och PROM/PREM. Ebba anger att man är medveten om detta. 

12. Nivåstrukturering 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson 

Diskussion om framtida process för remissvar 

Gunilla informerar om att remisstiden för pågående remisser är förlängd till 1 oktober.  

Gunilla anger att sakkunnigutlåtandena till de pågående remisserna är kortfattade och hon 

bedömer att det saknas relevant information om t.ex. hur uppföljning ska gå till vilket försvårar 

bedömningen. 

Gunilla och Stefan Rydén vill att någon i RCC i samverkan ska ta över ansvaret för att lämna 

remissvar. Vi bordlägger frågan till nästa möte. 

Sjukvårdsregional nivåstrukturering 

Gunilla påminner om beslut från den 11 oktober om att bland annat se över regional 

nivåstrukturering för vaginalcancer. Vi tar upp frågan igen under våren. 
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PREM-enkät 

Gunilla berättar att PREM-enkäten är validerad men undrar om vi kan gå vidare med den nu, 

när Nationell patientenkät är inställd.  

Gunilla redovisar ett förslag till handläggning av enkäten men ber om stöd för beslut. Vi 

föreslår att listor med patienter ska tas fram av de nationella enheterna och inte av 

hemregionerna. Srinivas får i uppdrag att tillsammans med Helena Stiller ta frågan vidare.  

Fastställande av rapport om uppföljning av nivåstrukturering 

Anna-Lena har skrivit ett förslag till tillägg i inledningen.  

Beslut: Vi fastställer rapporten för två- och fyraårsuppföljning av nivåstrukturering. 

13. Övriga frågor 

Ordförande i arbetsgruppen för MDK  

Frågan om ordförandeskapet i arbetsgruppen bordlades förra mötet och tas upp igen på nästa 

möte.  

RCC-dagarna 

Covid-19-pandemin gör att det är olämpligt eller omöjligt att genomföra RCC-dagarna i Visby. 

Lena anger att det inte är möjligt att flytta det till hösten men att man skulle kunna ställa om till 

ett digitalt möte. Vi konstaterar att det är osäkert hur läget kommer att se ut i maj och att värdet 

i RCC-dagarna till stor del består i att man träffas, alltså att ett digitalt möte inte fyller samma 

funktion. RCC Väst kommer att arrangera RCC-dagarna 2021 och har börjat planera. Delar av 

det planerade programmet kan eventuellt flyttas dit. Preliminärt datum är 18–19 maj 2021.  

Beslut: Vi beslutar att ställa in RCC-dagarna i Visby. 

Nationell SVF-PREM-enkät 

SKR har beslutat att pausa den nationella patientenkäten. Bör vi därför rekommendera 

regionerna att inte skicka ut SVF-PREM-enkäter? Vi har inte rekommenderat att regionerna ska 

skicka enkäter utan endast sagt att det är ok att de som vill skicka gör det, alltså finns det ingen 

rekommendation att dra tillbaka.  

Beslut: Vi beslutar att inte komma med någon ny rekommendation om SVF-PREM-enkäter 

utan står fast vid att varje region bör fatta beslut utifrån sina förutsättningar.   

Barncancermöte 31 mars 

Arbetsgruppen för barncancer och långtidsuppföljning har ett planerat möte den 31 mars. 

Helena ber alla att kontakta sina representanter i gruppen och hjälpa dem att boka en lokal för 

videomöte. 

Ändrade mötesdatum 

Vi bokar in korta avstämningar med RCC i samverkan varje vecka med anledning av covid-19-

pandemin, 8.30–9.00 varje tisdag tills vidare, på video via Skype.  
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Ändrade mötesdatum: 

 Majmötet flyttas till 26 maj 9.00-16.00.  

 Augustimötet förlängs till 18–19 augusti (SKR ordnar) 

 Oktobermötet flyttas till 21-22 oktober 

14. Sammanfattning av internatet 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi avslutar mötet med att reflektera över mötesformen, två dagars videomöte. Det är tydligt att 

ett videomöte förutsätter bra teknik och att konferensanläggningar inte alltid kan erbjuda det 

även om de anger det vid beställningen. Om vi i framtiden ska ha ett så långt videomöte bör alla 

vara i lokaler där vi är säkra på att tekniken fungerar. 

  

 


