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Bo Alm 
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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Fastställande av minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från 21-22 oktober samt 27 oktober fastställs per mejl efter mötet.  

2. Analysen av värdskap för NPO Cancer 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vid förra mötet diskuterades hur vi bäst ska kommunicera att vi har fått i uppdrag att analysera 

konsekvenserna av att flytta värdskapet för NPO Cancer. Frågan är svår att kommunicera kring 

eftersom den förutsätter stor förkunskap om både NPO-organisationen och RCC:s verksamhet. 

Vi har därför avsatt dagens möte till att diskutera detta.   

Rapport från arbetsgruppen  

Hans rapporterar status i arbetsgruppen. Arbetet har kommit igång. Konsultföretaget Lumell 

kommer att bistå i arbetet genom att gå igenom alla RCC:s insatser och strukturera dem enligt 

en överenskommen matris där det bland annat framgår vad som är NPO-uppdrag och vad som 

är värdskapsuppdrag, hur insatserna finansieras och om de ingår i överenskommelsen med 

staten. Arbetsgruppen har fått uppdraget att göra konsekvensanalys av tre scenarier: 1. All 

samordning är kvar på SKR, 2. All samordning flyttas till Norra sjukvårdsregionen och 

3. Samordningen delas upp.  

En svårighet i arbetet är att det finns många bärande begrepp som behöver definieras, t.ex. vad 

värdskap innebär och vad kunskapsstyrning är. 

Laget runt 

Vi diskuterar de olika möjliga sätten att kommunicera och landar i att vi ska publicera en 

förhållandevis kort och värderingsfri nyhet med information om att vi ska göra analysen och 
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vilka ramar vi har. Vi bör inte försöka beskriva de tre alternativen eftersom det riskerar att 

krångla till det i onödan. Målet är att gå ut med nyheten under veckan eller på måndag. 

Bo kommer att lägga upp en sida under Om RCC där vi kan komplettera nyheten med frågor 

och svar och även bygga vidare med mer information efter hand.  

3. Övriga frågor 

Referensgrupp generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening 

Vid förra mötet utsåg vi medlemmar till en referensgrupp för arbetet med generiskt 

kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening med Cytburken som bas men några 

sjukvårdsregioner saknade representanter.  

Beslut: Vi kompletterar referensgruppen så att den får följande sammansättning: Katarina 

Lannervall (Stockholm Gotland), Helena Seth och Mia Westlund (Väst), Anna Palmstierna 

(Syd), Lena Silfverdal (Norr), Hanna Sahlgren (Uppsala Örebro) och Lisbeth Liest (Sydöst).   

Referensgrupp samordnad kommunikation patientöversikter och Min vårdplan 

Vid förra mötet beslutades om ett uppdrag till Maria Sörby, Karin Vriste och Lina Sarv om 

samordnad kommunikation avseende RCC:s arbete med patientöversikter och min vårdplan. 

Till detta arbete ska det knytas en referensgrupp där det ingår en RCC-chef.  

Beslut: Vi utser Lena Sharp som RCC i samverkans representant i referensgruppen. 

 

 


