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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-05-12  

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Jessica Nordlander 

Ralf Segersvärd 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 5 Gunilla Gunnarsson och Stefan Rydén 

§ 6 Mats Lambe 

§ 7 Charlotta Sävblom 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-04-28 fastställs. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Om RCC på engelska 

Vi har fått i uppdrag att skriva en text om RCC i samverkan (i egenskap av NPO cancer) till 

kunskapsstyrningswebben. Texten blir en bra sammanfattning av vår verksamhet och vi 

kommer att översätta den till engelska och publicera den på vår webbplats. 

Webbinarier  

Senaste webbinariet om avvikelser från rutiner blev lyckat och har nu över 500 visningar.  

Nästa webbinarium (19 maj kl. 15.00) kommer att handla om svåra samtal och vilket stöd det 

finns för att hantera dem under rådande omständigheter.    

Lena och Hans planerar ett kommande webbinarium om klinisk forskning.  

Debattartikel om flexibel sjukskrivning 

Bo och Gunnar har diskuterat om det kan vara läge att publicera debattartikeln om flexibel 

sjukskrivning snart. Slutbetänkandena är överlämnade och regeringen har gjort 

pressmeddelanden som dock inte har fångats upp av media.  
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Ett alternativ vore att lämna ett remissvar och publicera en debattartikel i samband med det. Bo 

får i uppdrag att kontrollera om förslaget är på remiss redan nu. 

Digitala RCC-dagar 

Vi beslutade i mars att inte webbsända RCC-dagarna. Bo frågar om vi bör ompröva det, 

eftersom behovet av dem har ökat på ett sätt som vi inte förutsåg när beslutet fattades. Lena 

påpekar att planeringen är nedlagd och att det inte finns möjlighet att skapa ett program till 

ordinarie datum. 

Vi konstaterar att det vore positivt att ha någon slags gemensam kick-off för hela 

organisationen i början eller mitten av hösten. Lena meddelar att det går att använda något av 

det som var planerat för RCC-dagarna.  

Bo, Lena och Ralf får i uppdrag att göra ett förslag och redovisa på mötet den 16 juni.    

Komplementär och integrativ/alternativ medicin (KIM/KAM) på webben 

Helena lyfter att det finns behov av en sida på webben om egenvård, med KAM som en 

underavdelning. Bakgrunden är att vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering vill utöka 

vårdprogrammet med skrivningar om KAM, men att det vore bra att kunna skriva något kort i 

vårdprogrammet och sedan länka till en längre och mer allmän text på webben. Någon sådan 

finns inte i nuläget. En sådan sida vore också en naturlig plats för den broschyr om KAM från 

RCC Stockholm Gotland som vi i december beslutade att göra nationell. Även fysisk aktivitet 

skulle kunna ligga under sidan om egenvård. 

Beslut: Vi ska göra en sida om egenvård på webben, under rehabilitering där KAM kan ingå 

tillsammans med fysisk aktivitet. Lena blir sidansvarig. Bo ger Maria Franchell i uppdrag att göra 

sidan i samverkan med Kathrin Wode som står bakom broschyren om KAM.  

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena visar det uppdaterade dokumentet med frågor som ska bilda underlag för RCC:s 

rapportering till departementet i september (det som vi tidigare kallat för en omarbetad mall för 

regionernas rapportering till departementet). Vi kommer att lägga upp frågorna på webben nu 

och sprida dem genom projektledarna på respektive RCC. Deadline för de regioner som väljer 

att svara är den 4 september.  

4. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Strukturerad information, Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen tar just nu fram ett beslutsunderlag till NSG Strukturerad vårdinformation för de 

två pilotalternativen. Underlaget ska vara klart den 1 juni. Vi kommer att få se ett utkast i slutet 

av maj.  
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Patientrapporterade mått, uppdragsbeskrivning 

Arvid visar ett förslag till uppdragsbeskrivning till en konsult för att tydliggöra RCC:s samlade 

arbete med patientrapporterade mått. Målet med uppdraget är att skapa en helhetsbild som 

underlättar för våra olika projekt och arbetsgrupper att samarbeta. Uppdraget gäller i första 

hand PROM, även om PREM berörs.   

Projektet finansieras genom Nollvision cancer, men anställda inom RCC kommer att bidra med 

sin tid i diskussioner och möten. Uppdraget kommer att rapporteras till RCC i samverkan den 

16 juni.  

Beslut: RCC står bakom uppdragsbeskrivningen och ser fram emot rapportering den 16 juni.  

5. Nivåstrukturering 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson och Stefan Rydén 

Tvåårsuppföljning av retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer – förslag från 

nationella arbetsgruppen 

Rapporterna om retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer har kommit in. Gunilla 

och Stefan bedömer att de inte påverkar tidigare bedömning av hur nivåstruktureringen bör 

hanteras.  

Beslut: Vi publicerar rapporterna om tvåårsuppföljningen av retroperitoneal 

lymfkörtelutrymning vid testikelcancer och skickar dem till Socialstyrelsen med önskemål om 

överföring av området till NHV. 

Analcancer – överföring till Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har bett om en fyraårsutvärdering av analcancer, alltså inklusive 2019–2020, för 

att även utvärdera de år då patienter från Stockholm skickats till Uppsala. RCC kommer att 

skicka ut frågor i slutet av året och begära in svar i februari 2021. Under 2020 kan 

remitteringarna påverkas av covid-19. Vi konstaterar att det är intressant att följa upp detta.   

Beslut: Vi genomför en uppföljning av nationellt vårduppdrag analcancer för 2019 och 2020 

(dvs 4-årsuppföljning) i enlighet med önskemål från Socialstyrelsen. Gunilla och Stefan får i 

uppdrag att utföra uppföljningen och rapportera i mars–april 2021.  

Handläggning av sakkunnigutlåtande från Socialstyrelsen (remisstid till 1 oktober) 

Gunilla föreslår att hon ska skriva utkast till svar på de sakkunnigutlåtanden gällande 

cancerområdet som Socialstyrelsen remitterat med svarstid 1 oktober (Trakelektomi, Huvud- 

och halsparagangliom, Neuroendokrina tumörer i buken, Faekromocytom och abdominella 

paragangliom, Binjurebarkscancer).  

Beslut: Alla skickar synpunkter på sakkunnigutlåtanden senast 25 maj till Gunilla som gör ett 

utkast till svar och presenterar det på samverkansmötet den 16 juni.    
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Förlängning av uppdrag för nationella arbetsgruppen och referensgruppen för 

nivåstrukturering 

Nationella arbetsgruppen och referensgruppen för nivåstrukturering skulle upplösas till 

sommaren. Eftersom processen hos Socialstyrelsen med överföring av nationella vårdenheter 

har tagit längre tid än förväntat skulle uppdragen behöva förlängas till 31 mars 2021. 

Beslut: Uppdragen för nationella arbetsgruppen och referensgruppen för nivåstrukturering 

förlängs till 31 mars 2021. Stefan och Gunilla får i uppdrag att höra av sig till 

gruppmedlemmarna med en förfrågan om att sitta kvar i grupperna tiden ut.  

6. Analys av vårdskuld efter covid-19 

Föredragande: Hans Hägglund och Mats Lambe 

Flera intressenter gör analyser av vårdskuld efter covid-19. Hans föreslår att vi skapar en ”nod” 

för att samla analyserna. Förslaget är att noden ska ligga i Uppsala. Syftet med arbetet i noden 

ska både vara att skapa underlag för att planera för omhändertagandet av vårdskulden och att 

bidra till forskning. Arbetet skulle också kunna bidra till kunskap om vilka som ska betraktas 

som riskgrupper och därmed förbättra handläggningen av patienter under pågående pandemi. 

Det är viktigt med samverkan mellan samtliga RCC, t.ex. genom nationella stödteam, även om 

noden har sitt säte i Uppsala. 

Mats Lambe presenterar en sammanställning av vilka förutsättningar som finns för att analysera 

vårdskuld via register och liknande samt vad som görs i olika delar av världen.  

Vi tackar för presentationen och kommenterar att det både finns behov av långsiktiga analyser 

och av en mer snabbfotad presentation av hur många färre patienter som handläggs just nu 

jämfört med tidigare år, för att regionerna ska kunna se hur många patienter de ”skjuter framför 

sig”. Vi ser också att det finns behov av data som kan användas som underlag när vi 

kommunicerar för att påverka människor att söka vård.  

Beslut: Mats, Johan och Hans får i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning och 

budget för noden till nästa möte.   

7. Cervixcancerprevention – underlag till föreskriftsförändring 

Föredragande: Charlotta Sävblom 

Socialstyrelsen har skickat frågor som underlag till en tillfällig föreskrift för screening för 

livmoderhalscancer. Charlotta visar svaren som har beretts av nationella arbetsgruppen för 

cervixcancerprevention tillsammans med nationella vårdprogramgruppen för 

cervixcancerprevention. 

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom svaren till Socialstyrelsen som underlag till 

Socialstyrelsens tillfälliga föreskrift för screening för livmoderhalscancer.  
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8. Utbildningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Vi tittar på den förteckning över aktuella utbildningar som alla har skickat in och diskuterar 

vilka som kan bli nationella och hur vi ska hantera de utbildningar som är delvis webbaserade 

men som innehåller moment eller examination på plats.  

I diskussionen lyfts koloskopiutbildning, både introduktion och fördjupning, cytostatikakörkort, 

strålbehandling, långtidsuppföljning efter barncancer, lymfödembehandling, teledermatoskopi, 

graviditet och cancer. Vi konstaterar att det är rätt tid för distansutbildningar.  

Vi konstaterar att de webbaserade utbildningar som finns ofta har moment som är fysiska, till 

exempel med examination på plats. Det är viktigt att inte rasera det som redan finns genom att 

kräva att de ska fungera nationellt. Vi konstaterar också att det kan finnas fler utbildningar som 

inte finns med i vår förteckning, till exempel finns en utbildning i MR för urologer som är 

nationell. Två webbaserade och nationella utbildningar är under framtagande, om 

teledermatoskopi och om graviditet och cancer. 

 

Beslut: Vi tar upp frågan om utbildningar igen i augusti. Till dess fördelas ett antal uppdrag:  

 Alla får i uppdrag att undersöka vilka av de planerade utbildningarna som nu är 
regionala som skulle kunna göras nationella.  

 Lena får i uppdrag att jämföra de cytostatikautbildningar som finns på flera ställen för 
att undersöka hur de skulle kunna bakas om till en nationell utbildning med regionala 
variationer, alltså besluta om en basnivå för innehållet. Lena återkommer i augusti.  

 Tjock- och ändtarmscancerscreeningsgruppen har i uppdrag att ta fram en 
koloskopiutbildning. Lena får i uppdrag att genom Charlotta undersöka vad som är 
planerat.  

 En utbildning om levnadsvanor och cancer har ”turnerat” och skulle kunna ges som 
webbutbildning. Ett alternativ är att göra ett webbinarium och sedan tillhandahålla det 
som film. Lena får i uppdrag att undersöka det. 

 En KAM-utbildning nämns i Vägen framåt. Lena får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att ta fram en sådan.  

 Cancerteamet får i uppdrag att undersöka hur utbildningarna bör ligga på webben. Ralf 
föreslår att man ska kunna lägga upp förslag till utbildningar där besökaren kan göra en 
intresseanmälning.  

 

9. Övriga frågor 

Stödjande RCC för buksarkom – bordlagt sedan 10 december 2019 (Thomas) 

RCC Väst kan inte vara stödjande för buksarkom.  

Beslut: Hans bereder frågan om stödjande RCC för buksarkom och tar upp den igen. 

NAC:s uppdragsbeskrivning – möte med NAC 12 maj (Hans) 

Arvid och Hans kommer att föredra förslaget och återkommer med besked. 
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Nationell screeningsamordnare 

Den planerade tillsättningen har misslyckats. Vi behöver hitta en ny person för uppdraget. Alla 

RCC-chefer får i uppgift att fundera på hur vi kan lösa detta. Frågan tas upp igen den 26 maj.  

Möte med onkologichefsnätverket 

Vi har fått en inbjudan till möte i september från onkologichefsnätverket. Hans tackar för 

inbjudan och ber dem att inkludera även ersättarna i inbjudan. Vi förbereder mötet vid nästa 

RCC i samverkan. 

Strålbehandling 

Hans informerar om att Kjell Bergfeldt har ett nytt uppdrag som innebär arbete med att stärka 

strålbehandlingen i stort. Uppdraget kommer från Skandionkliniken. Vi konstaterar att vi bör ha 

en dialog med Kjell om detta.  

Kommande möten 

SKR har beslutat att alla möten inom SKR ska vara digitala till och med oktober. Det innebär 

att inte heller vi kan ha fysiska möten innan dess. 

 

 


