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Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 4 Caroline Olsson och Alexander Valdman 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-09-29 fastställs. 

Beslut: Srinivas utses till representant för RCC i samverkan i arbetsgruppen som ska analysera 

konsekvenserna av en överföring av värdskap till Norra sjukvårdsregionen (bordlagt sedan förra 

mötet).  

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av nationellt vårdprogram för buksarkom 

Det nationella vårdprogrammet för buksarkom är nytt. Ordförande Jan Åhlén berättar om 

arbetet. En fråga under arbetet har varit om gynekologiska sarkom ska ingå i vårdprogrammet. 

Frågan har varit kontroversiell och det har inte varit enkelt att skapa en bra arbetsgrupp. Nu har 

gruppen landat i att gynekologiska sarkom ska ligga som en bilaga, med korta hänvisningar från 

vårdprogramstexten. En arbetsgrupp för detta är tillsatt och bilagan är under framtagande.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för buksarkom fastställs. 

Ny regional representant i vårdprogramgruppen för tjock- och ändtarmscancer 

Beslut: Ulf Gustavsson ersätter Annika Sjövall som regional representant för Stockholm 

Gotland i vårdprogramgruppen för tjock- och ändtarmscancer.  
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3. Rehabilitering 

Uppdragsbeskrivning 

Helena visar ett förslag till uppdaterad uppdragsbeskrivning för vårdprogramgruppen för 

cancerrehabilitering. Förslaget innebär att uppdraget kompletteras med en punkt om att stötta 

implementering. Uppdraget formuleras brett för att arbetsgruppen ska vara friare att forma 

detaljerna kring uppdraget. 

Beslut: Den uppdaterade uppdragsbeskrivningen för vårdprogramgruppen för 

cancerrehabilitering fastställs. 

Ny ordförande 

Vi är inte klara för beslut om ersättare för Gunnar Eckerdal.   

4. STRÅNG 

Föredragande: Caroline Olsson och Alexander Valdman 

Caroline Olsson och Alexander Valdman berättar om projektet Standardisering av riskorgan 

inom strålbehandling (STRÅNG).  

Bakgrunden till projektet är att det saknas riktlinjer för hur riskorgan vid strålbehandling ska 

definieras anatomiskt. Det påverkar risken för biverkningar och leder också till att det är svårt 

att jämföra och utvärdera behandling.  

Det finns en gemensam svensk nomenklatur för strålbehandling som ligger till grund för 

arbetet. Det finns en process för att ta fram riktlinjer och två riktlinjer har gått igenom hela 

processen och fastställts. En utvärdering av effekterna av riktlinjerna pågår.  

Arbetsgruppen består av Caroline och Alexander. Det underlag som de tar fram bedöms av 

experter som representerar hela Sverige. Styrgruppen för kvalitetsregistret för strålbehandling är 

referensgrupp. Det finns ett tätt samarbete med Skandionkliniken. 

Projektet vill gärna knyta riktlinjerna närmare de nationella vårdprogrammen och undrar om 

RCC i samverkan kan sanktionera arbetet samt förvalta och presentera riktlinjerna på samma 

sätt som nationella vårdprogram. Hittills har samarbetet med vårdprogramgrupperna varit 

inofficiellt. Fastställda riktlinjer publiceras på Göteborgs universitets webbplats. 

Vi tackar för presentationen och ber att få återkomma med ett svar.  

5. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Erbjudandebrev för tjock- och ändtarmscancerscreening 

Erbjudandebrev m.fl. dokument för tjock- och ändtarmscancerscreeningen är nu klara och 

Kommunikationsdirektörsnätverket har accepterat dem. Breven är testade på ett flertal personer 

i mottagargruppen, många med svenska som andraspråk. Testet medförde flera viktiga 
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förändringar, bland annat förklaringar av centrala begrepp. Breven ska ha en nationell del och 

en del som kan anpassas regionalt. Respektive region kommer att stå som avsändare.  

Processen för att etablera det gemensamma samordningskansliet för tjock- och 

ändtarmscancerscreening fortsätter.  

Riktlinjer för filmer 

Bo påminner om riktlinjerna för att ta fram filmer med patienter som mottagare. Avsändaren 

bör inte vara RCC. Två aktuella filmer producerade av Cancerfonden i samverkan med RCC 

Väst och RCC Stockholm Gotland ska justeras enligt Bos instruktioner innan de kan publiceras. 

Vi konstaterar att vi behöver diskutera vidare hur riktlinjerna ska tillämpas.  


