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Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Jessica Nordlander 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks  

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

1. Inledning 

Föredragande: Hans Hägglund 

Det planerade mötet med onkologicheferna kommer att ske fysiskt i Stockholm. Cirka hälften 

av cheferna kommer att delta fysiskt, resten på länk.  

Johan meddelar att det nu finns en sammanställning av den data som kommer in via elektronisk 

B-anmälan. Bo får uppdraget att se över hur rapporten ska publiceras. Johan återkommer med 

inledande texter.  

 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

I kvalitetssäkringsgruppen för SVF kommer statistikern från sydöst att bytas ut, från Rasmus 

Mikiver till Lisa Åkesson. 

Nationella arbetsgruppen för GvHD har kommit igång med arbetet att ta fram en vägledning. 

De behöver ett stödjande RCC. Vi tar upp den frågan för beslut på nästa möte.  

 

3. Inspel till EU Cancer Mission 

Föredragande: Beatrice Melin 

Beatrice Melin redovisar arbetet i Members of the Mission Assembly for Cancer, ett EU-projekt 

för cancer. Projektet går hand i hand med arbetet med den europeiska cancerplanen men det är 

inte samma projekt. En interimsrapport som sätter upp övergripande mål för projektet är ute på 
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remiss med sista svarsdatum den 15 september. Beatrice uppmanar RCC i samverkan att lämna 

ett remissvar och att även uppmana patient- och närståenderådet att lämna svar.  

Vi konstaterar att det är mycket positivt att cancer uppmärksammas på EU-nivå, att rapporten i 

stort är bra och att vi bör lämna ett remissvar, om möjligt tillsammans med departementet.  

Beslut: Alla får i uppdrag att läsa rapporten inför en diskussion den 8 september. Beatrice har 

punktat förslag på remissvar, alla får i uppgift att fundera över eventuella ytterligare synpunkter. 

Johan får i uppdrag att skicka rapporten till NAP. 

 

4. Vägen framåt – fortsatt prioritering 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi fortsätter arbetet med prioriteringarna av Vägen framåt.  

 

5. Övriga frågor 

Lena meddelar att Emma Spak och Björn Eriksson kommer att ha möte om tjock- och 

ändtarmscancer på måndag den 7 september. Bo meddelar att erbjudandebrevet för tjock- och 

ändtarmscancer är testat på ett antal olika målgrupper och justerat utifrån resultaten.  

Alla har sagt ok till debattartikeln om flexibel sjukskrivning. 

 


