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Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Michael Dahlberg 

Jessica Nordlander 

Ralf Segersvärd 

Anna Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 2–4 Charlotta Sävblom 

§ 2 Hans Winberg, Jon Rognes, Anna Krohwinkel från 

Leading Health Care 

§ 2, 4 och 10 Torbjörn Eles 

§ 5 och 10 Maria Forsgren 

§ 10 Maria Sörby 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi gör en snabb genomgång av läget i regionerna. Cancervården är prioriterad, men screeningen 

är pausad i flera regioner. Samordning mellan regioner under pågående pandemi fungerar och 

det pågår arbete med att identifiera vårdskuld och att planera återgång till normalläge. Vi 

konstaterar att planeringen underlättas av att vi kan uppskatta behovet av vård med hjälp av 

registren och SVF-registreringen.  

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-03-24–25 fastställs. 

2. Livmoderhalscancerprevention – cellprovtagning 

Föredragande: Hans Winberg, Jon Rognes, Anna Krohwinkel  från Leading Health Care samt Charlotta 

Sävblom 

Leading Health Care presenterar utvärderingen av IT-system m.m. för 

livmoderhalscancerscreening. Rapporten bygger på intervjuer och enkäter. En slutsats är att det 

finns en stor acceptans för innehållet i vårdprogrammet men att det implementeras på olika sätt 

i olika regioner, bland annat beroende på vilka andra IT-satsningar som pågår.  
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Önskemålen kring nationellt system skiljer sig. Vissa vill ha det, andra är nöjda med nuvarande 

lösning. Minst hälften av de personer som har intervjuats är intresserade av ett nationellt 

kallelsesystem, men intervjupersonerna är inte beslutsfattare kring IT-investeringar. Leading 

Health Care har inte stämt av intresset på beslutsfattarnivå. Kostnaden för att byta system 

uppskattas till ca 1–2 miljoner kronor per region.  

Det finns ett näraliggande beslut från Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket (HSD) 2017. Man 

beslutade då att inte införa ett gemensamt kallelsesystem för screening utan i stället underlätta 

för de olika systemen att samarbeta via Ineras tjänsteplattform. Sedan dess har läget ändrats och 

om vår slutsats skulle bli att ett gemensamt system är den bästa vägen finns det underlag för att 

ta upp frågan igen. 

Vi tackar för dragningen. Leading Health Care föreslår en workshopdag för att välja väg utifrån 

underlaget. Vi ber om en skriftlig sammanställning av underlaget. Inför workshoppen behöver 

vi mer information om status för Ineras projekt för överföring av screeningdata mellan 

regioner.  

3. Screening – fördelning av medlen 

Föredragande: Charlotta Sävblom och Arvid Widenlou Nordmark 

Nuläge  

Nuläget för screeningen påverkas mycket av covid-19-pandemin. Mammografin är pausad i 

minst 7 regioner och har reducerad verksamhet i minst 6 regioner. Screening för tjock- och 

ändtarmscancer är pausad i Region Stockholm och Region Gotland sedan 23 mars 2020 då inga 

ytterligare erbjudanden skickades ut. 

Nationella arbetsgrupperna för mammografi och cervixcancerprevention har en dialog med 

Socialstyrelsen om en tillfällig föreskrift som skulle innebära förlängning av screeningintervallen 

samt självprovtagning för HPV. Just nu är det dock svårt att få fram material för 

självprovtagning eftersom man använder samma pinnar och reagens som för coronatestning. 

Planen är att arbetsgrupperna ska skicka ett förslag till RCC i samverkan inför den 12 maj.  

SKR och RCC har tillsammans tagit fram ett underlag för beslut i SKR rörande riksavtal för 

medicinsk service (GSK). Inväntar att få möte. 

Budget 

Charlotta och Arvid föredrar utgångspunkterna för fördelning av medel utifrån nuläget.  

1. Mammografi 
En del av medlen bör gå till regionernas investeringskostnader för kvalitetsregistret för 
mammografi. 

2. Tjock- och ändtarmscancer  
a) stöd för GSK/GAS i fortsatt uppbyggnad  
b) Kommunikation, nationell mall för kallelser 
c) Koloskopiutbildningar – under 2020 vore det lämpligt att ta fram webbaserade 

utbildningar. 
d) Vårdprogramarbete 
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3. Livmoderhalscancer  
a) HPV-självprovtagning. Metoden är i grunden billigare men kräver 

implementering. 
b) Kommunikation, nya kallelse- och svarsbrev, kommunikation till befolkningen 
c) IT-projekt och IT-stöd (Cytburken) 
d) Revidering av vårdprogram 2020 

4. Övrigt  
Nationell screeningsamordnare 

 

Beslut: Charlotta och Arvid får i uppdrag att komma med ett förslag till fördelning av medel till 

screeningområdet utifrån de redovisade utgångspunkterna. 

4. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Informationspunkter 

Arvid rapporterar:  

 Socialstyrelsens arbete med strukturerad vårddokumentation: En arbetsgrupp där RCC 
ingår har tagit fram några alternativ till pilotprojekt. Socialstyrelsen utvärderar nu 
alternativen. 

 Initiativ från Kundgrupp Cosmic om automatisk överföring till kvalitetsregister för bland 
annat prostata- och bröstcancer: Kundgruppen har en offensiv plan. RCC tillsammans 
med aktuella register är positiva men kommer sannolikt att behöva prioritera om vissa 
insatser för att kunna möta initiativet.  

 Personuppgiftsombudsavtal: Arvid har haft möten med RCC-chefer och AKI-
representanter, dataskyddsombud/regionjurister om personuppgiftsombudsavtal. 
Processen fortgår. 

 Patientrapporterade mått: Arvid har initierat ett arbete för att sammanföra de olika RCC-
projekt som arbetar med patientrapporterade mått på olika sätt. Planen är nu att göra en 
processkartläggning som underlag till RCC i samverkan, för att besluta hur projekten ska 
arbeta vidare tillsammans. Vi påminner om att det är viktigt att även väga in de olika 
företag som utvecklar appar för ändamålet.  

Offert för automatöverföring från Cytodos 

Torbjörn redovisar ett estimat från EVRY för att göra motsvarande arbete i Cytodos som är 

gjort för CytoBase (visades förra mötet).    

Beslut: Vi är positiva till att finansiera arbetet med automatöverföring från Cytodos till INCA 

med nationella medel. Arvid får i uppdrag att gå vidare och förhandla offerten med EVRY. Alla 

får i uppdrag att sondera intresset i de aktuella regionerna. Torbjörn och Arvid återkommer 

med ett underlag att skicka ut.   
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5. PROM/PREM 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Maria Forsgren 

Maria Forsgren, ordförande för arbetsgruppen för patientrapporterade mått, presenterar 

uppdragsbeskrivningen, arbetsgruppen, årsplan för 2020–2021 samt status för arbetet. Vi tackar 

för uppdateringen. 

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen för PROM/PREM-gruppen med några justeringar 

från RCC Syd. Vi vill att gruppen ska rapportera till RCC i samverkan ca en gång per termin.  

6. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Covid-19-relaterade webbinarier 

Bo visar planeringen för covid-19-relaterade webbinarier. Hittills planeras webbinarier om 

avvikelser från rekommendationer i vårdprogrammen, om ”svåra samtal” och om kliniska 

prövningar. Vi diskuterar att göra ett webbinarium om återgången till normalläge efter 

pandemin.  

Broschyr om patient- och närståendesamverkan 

Bo visar en broschyr om patient- och närståendesamverkan.  

Beslut: Broschyren om patient- och närståendesamverkan kan användas nationellt. 

7. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Läkemedelsrekommendationer från NT-rådet, behövs remissrunda?  

Helena redovisar ett förslag till att snabba på processen för att föra in 

läkemedelsrekommendationer i vårdprogrammen när det kommer NT-råds- eller TLV-

rekommendationer.  

Beslut: Vi fastställer det uppdaterade styrdokumentet och manualen, vilket innebär att 

vårdprogrammen kan uppdateras utan remissrunda för att harmonisera med nya NT-råds- eller 

TLV-rekommendationer. Alla ändringar ska stämmas av med NAC och fastställas i RCC i 

samverkan. 

Förslag till tillämpning på NVP äggstockscancer 

För äggstockscancer finns ett nytt beslut om PARP-hämmare från TLV. Med det nya 

styrdokumentet skulle det kunna uppdateras utan remissrunda. Just nu är vårdprogrammet på 

remissrunda med svarstid 16 november. Vi ber gruppen att skilja ut de ändringar som hör till 

PARP-hämmarna och föra in dem i det gällande vårdprogrammet.  

Beslut: Vårdprogrammet för äggstockscancer (epitelial) kan fastställas per mejl efter mötet, när 

dokumentet är uppdaterat.  



Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2020-04-28 

 5 (7) 

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 

SVF-redovisning den 30 september  

Regionerna behöver inte redovisa SVF-arbetet till departementet den 30 september i år, efter 

beslut från regeringen. På förra mötet beslutade vi att ändå skicka ut en förenklad mall med 

frågor. Mallen är nu framtagen och avstämd med SVF-projektledarna. Helena föredrar den. 

Beslut: SVF-projektledarna har mandat att slutföra arbetet och publicera mallen.   

Byte av regionala representanter 

Beslut: I vårdprogramgruppen för bukspottkörtelcancer ersätts RCC Stockholm Gotlands 

representant Elena Rangelova av Poya Ghorbani. 

Beslut: I vårdprogramgruppen för malignt melanom ersätts RCC Syds representant Christian 

Ingvar av Ana Caneiro. 

För kännedom: I kvalitetsregistergruppen för lever och galla ersätts Christian Sturesson av 

Ernesto Sparrelid.  

Förfrågan från MPN-gruppen om SVF 

Vårdprogramgruppen för myeloproliferativa neoplasier (MPN) skriver ett nytt vårdprogram 

som kommer att gå på remissrunda i september. De vill också göra ett SVF.  

Beslut: Vårdprogramgruppen för myeloproliferativa neoplasier får klartecken att arbeta vidare 

med att ta fram ett utkast till en SVF-beskrivning.   

8. Regionalt stöd till rehabilitering 

Föredragande: Helena Brändström 

I årets överenskommelse finns två uppdrag kring regionalt arbete med rehabilitering. Alla 

redovisar vilket arbete man har startat och planerat. Mycket arbete pågår.  

Vi konstaterar att nationella samordningsvinster främst finns inom utbildningar och filmer. 

Både RCC Stockholm Gotland och RCC Syd kommer att ta fram helt eller delvis webbaserade 

utbildningar om lymfödem. Sahlgrenskas centrum för cancerrehabilitering tar fram filmer om 

rehabilitering. RCC Syd i samverkan med RCC Stockholm Gotland och Svensk 

Gastroenterologisk Förening planerar en nationell kurs om gastrointestinala komplikationer till 

behandling av bäckencancer, baserat på uppdrag och anslag i tidigare överenskommelse.  

9. Läkemedelsfrågor 

Föredragande: Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark 

NAC 

Det finns personer i arbetsgruppen som kan tänka sig att ta över som ordförande.  

NAC har sett över sin uppdragsbeskrivning och kommit med förslag till uppdatering. Förslaget 

bygger delvis på den utökade uppdragsbeskrivning som vi på förra mötet beslutade inte skulle 
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gälla. Beskrivningen behöver justeras innan den är klar för beslut. Arvid och Hans fortsätter 

dialogen med NAC om detta inför beslut.    

Styrgrupp regimbiblioteket 

Frågan om styrgrupp för regimbiblioteket är bordlagd sedan 3 mars.  

Beslut: Frågan om styrgrupp för regimbiblioteket tas upp igen när uppdragsbeskrivningen för 

NAC är klar.  

Fördelningsnyckel – förslag 

Hans och Arvid redovisar förslag till fördelningsnyckel för ersättning till kliniker som 

rapporterat till läkemedelsregistret. Förslaget är att fördela samma summa som förra året och 

enligt samma nyckel som förra året eftersom eventuella ”bonusar” som diskuterades på förra 

mötet förutsätter mer administration.  

Beslut: Fördelningsnyckeln för ersättning till kliniker som rapporterat till läkemedelsregistret 

fastställs.  

Förslag till konferens om automatöverföring (Björn och Maria) 

Björn och Maria har diskuterat frågan om konferensen (diskuterades på förra mötet) med 

styrgruppen för direktöverföring i Region Skåne, som är positiv till förslaget. Björn återkommer 

med utförligare rapport den 12 maj.  

10. Patientöversikt 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark, Maria Sörby och Torbjörn Eles 

Arvid och Maria föredrar status i projektet med patientöversikter. Planerat arbete med 

implementering under våren/försommaren påverkas av covid-19 men man hoppas komma 

ikapp under hösten. 

Finansieringen motsvarande 1,8 miljoner kronor per år behöver säkras. Arvid presenterar ett 

antal alternativ för finansieringen. Vi konstaterar att finansieringen på sikt bör ligga på 

huvudmännen men att det finns mycket kvar att diskutera kring detta och att det kan finnas 

anledning att ge nationell finansiering även under 2021. Vi bör kunna samarbeta med t.ex. 

övriga delar av kunskapsstyrningen. 

Beslut: Arvid återkommer den 16 juni med ett förslag till nationell finansiering för 2021. 

11. Övriga frågor 

Pilot ny medicinsk bedömning – lägesrapport (Lena) 

Utvärderingen som diskuterades förra mötet är gjord och har stannat vid att piloten inte 

kommer att göras på INCA. 
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MDK – arbetsgruppsordförande (Helena)  

Beslut: Ralf utses till tillförordnad ordförande i gruppen tills Linn är tillbaka från 

föräldraledighet. Annika Sjövall utses till regional representant i Stockholm.  

Uppsala Örebro kommer att byta regional representant i höst.  

Barncancer – behövs ett samarbetsavtal för nationell pott? (Helena)  

Det finns sedan tidigare ett beslut att göra en gemensam pott för barncancer hos RCC Väst. Vi 

konstaterar att det underlättar om det finns ett samarbetsavtal när medel ska föras över mellan 

regionerna.  

Beslut: Thomas får i uppdrag att formulera ett samarbetsavtal för nationell samordning av 

barncancer.  

Arvodering av ordförande i vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning (Helena) 

I årets överenskommelse står att vi ska arbeta med att implementera vårdprogrammet för 

långtidsuppföljning vilket kräver arbete från ordföranden utöver själva vårdprogramsarbetet. 

Ordföranden i gruppen, Cecilia Petersen, är inte processledare eller arvoderad av RCC på annat 

sätt. Kan vi arvodera henne på 10 procent under året? 

Beslut: Vi arvoderar Cecilia Petersen med 10 procent med nationella medel (ersättning till 

kliniken som vanligt). 

Förfrågan om medsökande till Cancerfondens rökstopp-projekt (Hans H och Thomas) 

Hanne Tönnesen skriver en ansökan till Cancerfonden och har frågat om Hans H och Thomas 

vill stå med på ansökan. Vi är positiva till att RCC i samverkan skulle stå bakom ansökan men 

behöver läsa ansökan först. Thomas skickar utkastet till hela RCC i samverkan för beslut på 

mejl efter mötet.  

Uppdaterat stöddokument för onkologiska behandlingar under pågående covid-19-pandemi 

(Hans H) 

Onkologichefsrådet har skickat en uppdaterad version av sitt prioriteringsdokument och frågat 

om vi vill ställa oss bakom det. Vi konstaterar att ändringarna inte påverkar de delar som vi 

diskuterat tidigare. 

Beslut: Vi står fast vid att inte publicera eller ställa oss bakom onkologichefernas dokument. 


