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RCC Samverkan 
 
Datum för mötet: Fredag 11 oktober 2019 

Kl. 08:00 – 13:00 

Plats för mötet: 

 

SKL, Mallorca plan 12 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund Ordf och sekr 

Anna-Lena Sunesson (videolänk) 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri (videolänk) 

Johan Ahlgren 

Thomas Björk-Eriksson 

 

Närvarande (övriga): Ralf Segersvärd 

Björn Ohlsson (videolänk) 

Anna Karevi Verdoes (videolänk) 

Helena Brändström (del av mötet) 

Gunilla Gunnarsson 

Stefan Rydén 

 

 

 
Tid: 
Kl. 8:00-13:00 

 

Föredragande: 
Gunilla  Gunnarsson 

och Stefan Rydén – 

samtliga punkter 

 

§ 1 Bruttolistan 

Socialstyrelsen hade i brev efterhört RCC Samverkans synpunkter på ett antal 

förslag från andra NPO (utlagt på projektplatsen ihop med kallelsen).  

Beslut och ansvarig: 

RCC ställer sig bakom att Socialstyrelsen lägger in ”Ärftliga högrisksyndrom som 

kräver särskild uppföljning, vård och behandling av betydelse för patientens utfall” 

i bruttolista cancer.  

Övriga förslag i bifogade filer har RCC inte anledning att yttra sig om.  

 

 
 

 

§ 2 Peniscancer 

För information: Peniscancer har överlämnats till Socialstyrelsen som pilot för 

övertagande. Ett gemensamt möte planeras till december. 

 

 

 

 

§ 3 4-årsredovisningarna från vårdenheterna för peniscancer 

För information: 4-årsredovisningarna från vårdenheterna för peniscancer har 

publicerats på cancercentrum.se 

 

 

 

§ 4 Förslag att 2-årsredovisningarna läggs ut 

Förslag att 2-årsredovisningarna ska läggas ut.  

Beslut och ansvarig: 

Samtliga RCC ställer sig bakom att 2-årsredovisningarna läggs ut på 

cancercentrum.se (utfört) 
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§ 5 Ska RCC Samverkan sammanställa erfarenheterna av  

2-årsuppföljningen? 

Ska RCC Samverkan sammanställa erfarenheterna av 2-årsuppföljningen utöver att 

publicera rapporterna?  

Beslut och ansvarig: 
RCC Samverkan beslutar att så ska ske kort med sammanfattande synpunkter. GG 

och SR ansvariga. 

 

 
 

 

§ 6 Förslag att RCC Samverkan genomför 2-årsuppföljning av 
de tre områden som startade 1 november 2017 

Förslag att RCC Samverkan genomför 2-årsuppföljning av de tre områden som 

startade 1 november 2017 (perihilär gallgångscancer, lokal avancerad 

pankreascancer samt lymfkörtelutrymning vid testiscancer).  

Beslut och ansvarig: 
Samtliga RCC ställer sig bakom. GG och SR ansvariga. 

 

 

 

§ 7 Ska nationella arbetsgruppen/referensgruppen finnas 
kvar? 

Ska nationella arbetsgruppen/referensgruppen finnas kvar?  

Beslut och ansvarig: 
RCC Samverkan ställer sig bakom att arbetsgruppen och referensgruppen finns 

kvar t o m juni 2020, nytt beslut om eventuell förändring under våren 2020. 

 

 
§ 8 Ska fler platsbesök från RCC utföras? 

Ska fler platsbesök från RCC utföras?  

Beslut och ansvarig: 
RCC Samverkan beslutar att inga fler platsbesök ska ske från RCC. 

 

 

 

§ 9 Synpunkter från remittenterna har inte inhämtats, ska 

detta göras? 

Synpunkter från remittenterna har inte inhämtats gällande de genomgångna  

2-årsuppföljningarna, ska detta göras?  

Beslut och ansvarig: 
RCC Samverkan beslutar att det inte ska göras.  

 

 
§ 10 Socialstyrelsen har presenterat en preliminär plan för 

övertagande av nationella vårdenheter 

För information: Socialstyrelsen har presenterat en preliminär plan för övertagande, 

byggt på juristernas krav för verksamhet som inte går att överklaga och inte är 

tidsbegränsad. 

 

 

  
 

§ 11 Överföring av nationella vårdenheter 

Överföring av nationella vårdenheter diskuterades. 
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Beslut och ansvarig: 

RCC Samverkan beslutade att föreslå Socialstyrelsen att tillsätta en ny 

sakkunniggrupp för avancerad esofaguskirurgi inkluderande rekonstruktion 

(benign+malign). Ansvarig GG (utfört). Samverkansgruppen beslutade också att 

avvakta tills vidare med perihilär gallgångscancer, lokalt avancerad pankreascancer 

och sarkom (skelett och buk) men föreslå överförande av övriga. 

 
 

§ 12 Regional nivåstrukturering 

Regional nivåstrukturering diskuterades. 

Beslut och ansvarig: 

RCC Samverkan beslutar att sjukvårdsregional nivåstrukturering blir en 

regelbundet återkommande avstämningspunkt på RCC Samverkans möten. Såväl 

initiativ som kommer från Socialstyrelsen som sjukvårdsregionala initiativ ska tas 

upp.  

 

 
§ 13 Cervix- och vaginalcancer – kvarvarande frågor 

sakkunnigrapport 

Cervix- och vaginalcancer – kvarvarande frågor sakkunnigrapport: Ska RCC 

Samverkan föreslå Socialstyrelsen att tillsätta sakkunniggrupp vaginalcancer eller 

ska det hanteras enligt tidigare diskussion om sjukvårdsregional koncentration? 

Vad gäller livmoderhalscancer – vem ställer de beskrivna kraven? Vem följer upp? 

Sakkunniggruppen föreslår sex sjukvårdsregionala enheter för kirurgisk behandling 

med radikal hysterektomi och behandling med kurativ radiokemoterapi med 

buildguidad adaptiv brachyterapi (IAGBT). RCC Syd stöder ej detta 

sakkunnigförslag. 

Beslut och ansvarig: 

RCC Samverkan beslutar att samtliga tar hem diskussionen om vaginalcancer och 

testar det sjukvårdsregionala arbetet. 

 
 

§ 14 Tumörer i hjärna och ryggmärg – kvarvarande frågor 
sakkunnigrapport 

Tumörer i hjärna och ryggmärg – kvarvarande frågor sakkunnigrapport: 

RCC Samverkan stödjer sedan tidigare sakkunniggruppens förslag. 

Kompetenscentrum/referenscentrum – Socialstyrelsen tar inte detta vidare – 

professionen överens. 

Beslut och ansvarig: 

Beslut att lämna över frågan om kompetenscentrum till 

kunskapsstyrningsorganisationen (HH kontaktar Marie L- utfört, planerat möte i 

december). 

Hur ska RCC gå vidare med förslaget om regionalt samverkande neurokirurgiska 

kliniker vid åtgärd av ryggmärgstumörer? 

Beslut och ansvarig: 
Beslut att RCC Samverkan träffar sakkunniggruppen för att diskutera hur vi går 

vidare/hur ska detta lösas? Vem tar den kontakten? Förslag att RCC Samverkan 

utser en person inom RCC Samverkan att hålla samman arbetet med 
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sjukvårdsregional koncentration. Beslut att göra detta vid nästa möte. Förslag att 

Ralf tillfrågas. HH tar punkten till beredningsgruppen. 

 


