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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-10-13 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 5 Jenny Halldén 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Ny ersättare i RCC Norr 

Ove Andrén är ny ersättare i RCC Norr. Han är anställd som medicinsk rådgivare i RCC Norr 

och urolog i botten. Vi hälsar Ove välkommen till RCC i samverkan. 

Vilande värdskap 

Vi har fått ok på att ta in en konsult för att hjälpa oss med analysen av överföring av värdskap. 

Vi kommer att göra en nyhet om uppdraget men avvaktar tills vi har mer information om 

tidplan m.m.  

Beredningsgrupp RCC i samverkan 

Hans påminner om schemat för beredningsgruppen: 

 Anna-Lena Sunesson, RCC Norr, aug 2020 - nov 2020 

 Srinivas Uppugunduri, RCC Sydöst, dec 2020 - mars 2021 

 Johan Ahlgren, RCC Uppsala Örebro, april 2021 - aug 2021 

 Thomas Björk-Eriksson, RCC Väst, sept 2021 - dec 2021 

Tiden för internatet 

Hans frågar om vi kan flytta tiden för internatet men det passar inte alla så tiden ligger fast  

kl 10-17. 
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Styrgrupp strålbehandling 

Kjell Bergfeldt samordnar en styrgrupp för att arbeta vidare med utmaningarna inom svensk 

strålbehandling, ”En framtidssäkrad svensk strålbehandling”. Gruppen vill ha en representant 

från RCC i Samverkan. Hans föreslår Johan. 

Beslut: Johan Ahlgren utses till representant i styrgruppen En framtidssäkrad svensk 

strålbehandling. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av bilaga om mukosala melanom 

I vårdprogrammet för malignt melanom finns en bilaga om mukosala melanom. Den har gått på 

en separat remissrunda och ska därför fastställas separat. Vi konstaterar att det är positivt att 

även ovanliga diagnoser beskrivs i vårdprogram. 

Beslut: Bilagan om mukosala melanom tillhörande vårdprogrammet för malignt melanom 

fastställs. 

Malltext om MDK 

Helena informerar om att texten om MDK kommer att uppdateras i vårdprogramsmallen. 

Syftet är att uppdatera beskrivningen av arbetssätt. Arbetsgruppen för MDK håller i detta.  

3 Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Bo informerar: 

 Planeringen av webbinarier fortskrider. Höstens första är i morgon. 

 NAG Screening Tjock- och ändtarmscancer har godkänt erbjudandebreven. De kan nu 
betraktas som fastställda. 

 Vi har fått besked om att Björn Eriksson har ställt sig positiv till att Stockholm ska 
erbjuda administration av tjock- och ändtarmsscreeningen (GAS) med stöd av riksavtalet. 
Planen är att starta med Region Dalarna som pilot. Provtagningsutrustning m.m. behöver 
upphandlas, vilket måste skötas av Region Stockholm. 

 Vi har nya wordmallar för rapporter m.m. som är tekniskt anpassade för att bli tillgängliga 
pdf-filer. Till mallarna hör en instruktion som måste följas för att dokumenten ska 
uppfylla kraven på tillgänglighet vid publicering. 

 En uppföljande nyhet om uppskjuten vård är på gång.  

 En ny forskningsrapport har kommit som visar överlevnad m.m. för de nordiska 
länderna, där bl.a. Danmark sticker ut med positiva resultat. Vi kommer att göra någon 
slags nyhet om det. 

 SKR kommer att göra en rapport om uppskjuten vård där det finns med en cancerdel. Vi 
kommer att klippa ihop en text utifrån vår rapport. 



2020-10-26 

3(3) 

 

Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

 Ella Bohlin har skrivit en debattartikel i Dagens Medicin med budskapet att behandling 
och uppföljning bör ingå i SVF. Artikeln innehåller sakfel. Vi diskuterar om vi bör 
kommentera artikeln. Hans inleder med att kontakta Ella Bohlin och diskutera frågan 
direkt med henne. 

4. RCC-dagarna 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson och Anna Karevi Verdoes 

Thomas och Anna visar ett preliminärt schema för 18–19 maj. Temat kommer att vara 

cancerrehabilitering. I februari måste lokalerna avbokas om vi beslutar att inte ha mötet fysiskt. 

5. Socialstyrelsens uppdrag kring uppföljning av RCC 

Föredragande: Jenny Halldén, Socialstyrelsen 

Jenny Halldén jobbar på analysavdelningen på Socialstyrelsen och är ny projektledare för 

Socialstyrelsens uppdrag att analysera utvecklingen av RCC. Hon summerar uppdraget och 

berättar hur analysen planeras. Socialstyrelsen tolkar uppdraget som att analysen ska bidra till 

lärande, inte kontroll. Analysen kommer att utgå från de 10 målområden som står i regeringens 

långsiktiga inriktning och som är grunden för Vägen framåt.  Den kommer att ske utifrån 

intervjuer och dokumentstudier samt eventuellt registerstudier. Jenny vill gärna ha löpande 

avstämningar med RCC i samverkan.  

Vi lyfter att exempel på lämpliga fokusområden är screening och överföring av data till olika 

register. Vi ser också att det är viktigt att analysen tar med frågan om värdskap i utvärderingen. 

Analysen ska lämnas in till regeringen i september 2021. Det innebär att arbetsgruppen ska vara 

klar till midsommar. 


