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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis (ersätts av Björn 

Ohlsson §4–6) 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena håller i mötet eftersom Hans Hägglund har semester. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 19 och 25 maj fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena rapporterar från det årliga nordiska SVF-mötet som Danmark arrangerade. På mötet 

diskuterades bland annat erfarenheter av hur pandemin påverkat cancervården, och en grupp 

har börjat diskutera hur man kan samarbeta kring en nordisk uppföljning av detta.  

På mötet visades resultat från en dansk studie av vilka vägar cancerpatienter kommer in i vården 

och hur utfallet skiljer sig utifrån detta. Studien vore intressant att upprepa i Sverige. Srinivas 

och Helena diskuterar detta och återkommer.  

Srinivas lyfter att man i Danmark infört ett slags ja/nej-kliniker dit primärvårdsläkare kan vända 

sig för att få snabba undersökningar för de patienter som inte bör remitteras enligt SVF men 

där man behöver t.ex. en DT för att utesluta cancer. Erfarenheterna av detta var inte entydigt 

positiva men konceptet kan ändå vara värt att diskutera i en svensk kontext. Srinivas håller i 

frågan.    

Danskarna kommer att skriva ihop ett referat av mötet. Vi inväntar det och gör en nyhet när 

den kommer. Nästa nordiska möte är preliminärt den 31 mars 2022 i Malmö.  
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3. Kommunikation och utskick av enkät 

Föredragande: Lena Ivö, Lena Sharp och Johan Ahlgren 

Lena Ivö berättar att SKR och regeringen i morgon offentliggör sin gemensamma 

avsiktsförklaring om digitalisering. Lena berättar också att Socialstyrelsen nu fått ett utökat 

uppdrag att samordna cancerscreeningen i samarbete med oss. 

Kampanj för att uppmana allmänheten att söka vård vid symtom på cancer 

Lena Sharp visar ett kampanjmaterial om att söka vård vid symtom på cancer, som NAG tidig 

upptäckt har utvecklat tillsammans med 1177. Varje region kan lägga på sin regionlogga och 

använda det regionalt. RCC-loggan ska inte finnas med utan avsändaren är 1177 och den 

aktuella regionen. Alla RCC-kommunikatörer har fått materialet för att sprida det i sina regioner 

i samråd med sin RCC-chef. Arbetet med att ta fram materialet har bekostats av RCC 

Stockholm Gotland som är stödjande för arbetsgruppen för tidig upptäckt.    

Utskick av enkät om kliniska studier 

Johan berättar att covid-cancer-gruppen kommer att skicka ut en enkät om kliniska studier som 

ska besvaras av forskningssjuksköterskor. Inför utskicket bör detta förankras hos 

verksamhetscheferna med ett brev som skickas från respektive RCC-chef. Johan har tagit fram 

ett mallbrev att använda samt ett förslag till kommunikationskedja. Johan kommer att mejla ut 

detta under dagen.   

Nyhet om uppskjuten cancerkirurgi p.g.a. covid-19 

Under förra veckan rapporterade Ekot att bland annat cancerkirurgi skjutits upp p.g.a. brist på 

intensivvårdsplatser under pandemin. Johan meddelar att han följt upp de regioner i 

Mellansverige som förekom i rapporteringen och fått intrycket att det är oklart om det rör sig 

om en reell ökning jämfört med vanliga år.  

4. Nya arbetssätt och AI – utlysning av medel 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan visar ett utkast till annons om utlysningen av medel från överenskommelsen för kvinnors 

hälsa. Annonsen kommer att publiceras på RCC:s webb. Målet är att RCC i samverkan ska 

kunna fatta beslut om fördelning av medel i september. Johan har tillfrågat Lars Holmberg om 

han kan vara föredragande när beslutet om fördelning ska fattas.  

Johan meddelar att han och Hans har haft möte med mammografigruppen samt deltagare från 

NPO medicinsk diagnostik för att diskutera projekt som skulle kunna vara aktuella för en 

ansökan. De kommer att ansöka om medel för att bygga upp en bildbank för AI-träning. De 

berättade också att en arbetsgrupp under ledning av NPO medicinsk diagnostik planerar att 

göra en ansökan till Vinnovas utlysning ”Innovationsmiljöer för precisionshälsa” där AI-projekt 

inom mammografi ingår. RCC i samverkan är medsökande genom mammografigruppen. 
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Ett motsvarande möte med nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention är 

inbokat.  

5. Revision av bruttolistan för nationell nivåstrukturering 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Ralf meddelar att Socialstyrelsen nu har skickat materialet för översyn av bruttolistan som de 

berättade om när de besökte oss den 13 april. Ralfs första bedömning är att indelningen är svår 

att överblicka.  

Beslut: Ralf, Johan, Gustav och Björn får i uppdrag att diskutera listan och föreslå ett svar. 

Svaret ska in till Socialstyrelsen den 3 september men gruppen får i uppdrag att rapportera 

redan på sista mötet före sommaren. 

6. Övriga frågor 

Systematiskt arbetssätt för nationellt standardiserade svarsmallar för patologiska utlåtanden 

inom cancer  

Arvid berättar om ett projekt drivet av Nationell samverkansgrupp strukturerad 

vårdinformation med syfte att samla arbetet med svarsmallar för patologin inom olika diagnoser 

och komma i mål. I arbetsgruppen ingår bland annat relevanta representanter från RCC:s 

arbetsgrupper och kvastgrupperna, men samverkansgruppen vill gärna ha en representant från 

RCC i samverkan även i projektets styrgrupp.  

Beslut: Vi föreslår Björn Ohlsson som RCC i samverkans representant i styrgruppen för 

projektet Systematiskt arbetssätt för nationellt standardiserade svarsmallar för patologiska 

utlåtanden inom cancer. 


