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Verksamhetsrapport nationella arbetsgruppen för prevention 
 
Den nationella arbetsgruppen för prevention bildades under 2013 och startmötet skedde på SKL 
2013-04-13. RCC Syd är stödjande RCC och innehar ordförandeposten tills annat överenskommes. 
Gruppen består av en representant från vardera RCC och har under åren representerats av olika 
personer enligt nedan: 
 

RCC Syd Anna Friberg Ordförande sedan start 

RCC Sydöst Jolanda Van Vliet Sedan start till januari 2014 

RCC Sydöst Matti Leijon Fr o m 2014-05-01 

RCC Väst Shirin Bartholdsson Sedan start 

RCC Stockholm Gotland Sven Törnberg Sedan start 

RCC Uppsala Örebro Helena Brändström Sedan start till juni 2014 

RCC Uppsala Örebro Annika Solbreck Fr o m 2014-11-26 

RCC Norr Maria Falck Sedan start, kontaktperson 

 
Arbetsgruppens deltagare har olika stort utrymme i sina tjänster för att arbeta med uppdraget gällande 
prevention, se tabell nedan. 

 
RCC Namn Tjänsteutrymme 

RCC Syd Anna Friberg Verksamhetsutvecklare prevention och tidig 
upptäckt 
Anställd från 1 april 2013 100% tills vidare 

Från 1 april 2014 även enhetschef för 
processutvecklingsenheten med 13 medarbetare. 
Just nu enbart ca 20% utrymme för 
preventionsuppdraget. 

RCC Sydöst Matti Leijon Verksamhetsutvecklare cancerprevention 

100%  
Anställd i Landstinget i Östergötland från 1 maj 2014 
förordnande på RCC Sydöst till 31 dec 2015 

RCC Väst Shirin Bartholdsson Utvecklingsledare förebyggande insatser och 
hälsofrämjande cancervård 

100% 

Anställd från 1 maj 2013 tills vidare 

RCC 
Stockholm 
Gotland 

Sven Törnberg Verksamhetsutvecklare screening, prevention och 
tidig upptäckt 

RCC 
Uppsala 
Örebro 

Annika Solbreck Koordinator prevention, patientrådet, 
primärvårdsgruppen och kontaktsjuksköterskor 
Anställd från november 2014 tills vidare (75%) 

RCC Norr Maria Falck Maria Falck är folkhälsochef i Västerbottens läns 
landsting och är kontaktperson.  
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Uppdrag 2013-2014 
 
Gruppens uppdrag från RCC Samverkan för 2013-2014 har varit: 

 Stöd till implementering av Tobaks-RIV i regionerna. 

 Stöd till vårdprogramgrupperna för att föra in preventionsdimensionen i nationella 
vårdprogram. 

 Vara rådgivande till samverkansgruppen i förhållningssättet till ”Tobacco Endgame” och andra 
liknande initiativ från nationella aktörer. 

 Ta fram en baslinjerapport för beteendeprevention för ställningstagande till fortsatt arbete 
inom området. 

 
Uppdraget har genomförts enligt följande och återrapporterades till RCC Samverkan den 3 december 
2014: 
 

Uppdrag Kommentar 

Stöd till implementering av Tobaks-RIV i 
regionerna. 
 

Respektive RCC-representant har på olika sätt 
aktivt deltagit i implementeringen av Tobaks-RIV 
i respektive region.  

Stöd till vårdprogramgrupperna för att föra in 
preventionsdimensionen i nationella 
vårdprogram. 
 

En generisk text är framtagen. Texten är 
godkänd och beslutad av RCC Samverkan i 
oktober 2014.  

Vara rådgivande till samverkansgruppen i 
förhållningssättet till ”Tobacco Endgame” och 
andra liknande initiativ från nationella aktörer. 
 

 En handlingsplan gällande RCCs 
hållning i frågan om Rökfritt Sverige är 
framtagen och beslutad av RCC 
Samverkan i september 2014.  

 Handlingsplanen lyftes upp som ett 
nationellt exempel av SKLs 
avdelningschef Hans Karlsson vid den 
nationella tobakskonferensen i Umeå 
oktober 2014. 

 Samarbete med Cancerfonden, Hjärt-
lungfonden och Svenska 
läkaresällskapet kring tobak initierades. 

 Arrangemang av frukostseminarium 1 
okt 2014 med Nicola Roxon (f d 
hälsominister i Australien) om deras 
arbete med neutrala cigarettpaket och 
strider med tobaksbolagen. Ett 
arrangemang tillsammans med 
Cancerfonden och Hjärt-lungfonden. Ca 
25 personer deltog däribland 
generalsekreterarna för Cancerfonden 
och Hjärt-lungfonden samt representant 
för miljöpartiets riksdagsgrupp.  

Ta fram en baslinjerapport för 
beteendeprevention för ställningstagande till 
fortsatt arbete inom området. 
 

RCC SG har tillsammans med Centrum för 
epidemiologi och samhällsmedicin (SLL) tagit 
fram en rapport gällande evidens för 
cancerpreventiva insatser inom områdena 
rökning, fysisk aktivitet och UV, insatsernas 
genomförbarhet och dess påverkan på incidens. 
Rapporten blev klar i december 2014 och är nu 
ute på remiss.  
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Övriga aktiviteter 
 

 Utarbetat en uppdragsbeskrivning av RCCs preventiva uppdrag och roll för att tydliggöra hur 
RCC ska förhålla sig till uppdraget såsom det beskrivs i den nationella cancerstrategin och till 
andra aktörer inom förebyggande, prevention och folkhälsa.  

 Påbörjat arbetet för strukturen för den kommande cancerpreventionsplanen baserat på 
cancerstrategins kriterium.  

 
 
Gruppen har haft nio protokollförda möten (fysiskt, via video eller per telefon) varav två internat. 
 
Vid RCC Samverkans möte den 14 januari 2015 fastställdes Uppdrag för 2015 
Under 2015 kommer den nationella arbetsgruppen gemensamt att fokusera på följande områden: 
 

 Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige med framförallt följande 
aktiviteter: 

o Projektleda och genomföra” Det nationella tobaksmötet” i workshopform, tillsammans 
med Cancerfonden och Svenska Läkaresällskapet. Med fokusering på cancer och 
med syfte att stödja ett beslut om ett årtal för ett rökfritt Sverige och därtill nödvändiga 
politiska beslut. EU-perspektivet ska också belysas. 

o Verka för enhetlig registrering av tobaksbruk i kvalitetsregistren. 

 Ta fram RCC:s handlingsplan för minskad exponering av ultraviolett strålning  

 Planera för hur Europeiska kodexen mot cancer ska spridas och integreras i folkhälsoarbetet. 

 Planera för lansering och användning av Cancerpreventionskalkylatorn (ett verktyg för att 
kunna kalkylera hur stora framtida samhällsresurser som kan frigöras om insjuknande olika 
cancersjukdomar förhindras genom förbättrade levnadsvanor).    

 Ta fram förslag till innehåll i generisk mall för patientinformation om hälsofrämjande insatser 
för patienter som har eller haft cancer. Samverkan med arbetsgruppen för 
kontaktsjuksköterskor och arbetsgruppen för rehabilitering 

 Ta fram förslag till hur kontaktsjuksköterskornas kompetens gällande samtal om levnadsvanor 
kan stärkas i samverkan med arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor. 

 Fortsätta utveckla Cancerpreventionsplanen. 
 
 
 
Lund 2015-01-20 
För arbetsgruppen 
 
Anna Friberg, ordförande 

 


