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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-11-24 

Närvarande 

Beslutande:  

Ove Andrén (ersätter Anna-Lena Sunesson) 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund   

Analysen av värdskap för NPO Cancer, rapport från arbetsgruppsmötet  

Hans rapporterar. Styrgruppen har haft möte och meddelar att arbetsgruppen ska fortsätta 

arbeta enligt tre alternativ (att analysera konsekvenser av att flytta hela, delar eller ingen del av 

verksamheten), inte följa den beskrivning av uppdraget som fanns i SKS nyhet (analysera hur 

arbetet ska bedrivas vid minskning av statliga medel). Arbetsgruppen har framfört att RCC 

behöver en uppdragsbeskrivning som vi kan visa upp vid ekonomisk redovisning m.m. 

Tidplanen ligger fast. Minnesanteckningarna ligger i det här mötets möteshandlingar. 

Covid-19 och cancer  

Hans har sammanfattat förra mötets diskussion i ett dokument som alla får i uppdrag att läsa till 

nästa möte för fortsatt diskussion då.  

Tamro 

Tamro gör en Vinnovaansökan och har ställt frågan om RCC i samverkan kan vara 

referensgrupp för projektet. Vi har diskuterat detta på mejl och stannat vid att inte gå med i 

ansökan. 

Fastställande av minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från 12 och 17 november fastställs. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Bo kommer att gå i pension i sommar med successiv nedtrappning under våren. En diskussion 

om rekrytering av ersättare har inletts på SKR.  
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3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av vårdprogrammet för KLL 

Den nationella vårdprogramgruppen för KLL har uppdaterat läkemedelsrekommendationerna i 

vårdprogrammet. NAC har bedömt uppdateringen och sagt ok. 

Maria Strandberg är ordförande i vårdprogramgruppen och sitter även i NAC. Därför har en 

annan medlem i NAC bedömt uppdateringarna. En person i arbetsgruppen är jävig men har 

inte deltagit i slutliga rekommendationer.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi (KLL) fastställs. 

Förlängning av den pågående remissrundan 

Några regioner har efterfrågat förlängd svarstid till den remissrunda som startade den  

16 november. Vi diskuterar möjliga alternativ och stannar vid att det är bättre att förlänga 

svarstiden för alla redan nu än att tillåta sena svar från dem som ber om mer tid.  

Beslut: Vi förlänger svarstiden för den pågående remissrundan en månad. Nytt svarsdatum blir 

15 februari.  

4. Övriga frågor 

RCC-dagar 2021 

Vårens RCC-dagar kommer inte att kunna ske fysiskt i maj. Vi diskuterar om vi ska planera för 

ett digitalt möte i maj eller ett fysiskt möte i november. Ett fysiskt möte får bättre kvalitet men 

det finns en risk att vi får skjuta upp även det.  

Vi har tidigare beslutat att i samband med RCC-dagarna utse årets kontaktsjuksköterska och 

processledare. Vi har tidigare diskuterat att vartannat år utse kontaktsjuksköterska och vartannat 

år processledare. Vi beslutar att uppmärksamma båda titlarna varje år.  

Beslut: Vi planerar för en digital RCC-dag i maj. Thomas och Anna tar fram ett förslag. 

Mötesdatum för RCC i samverkan i vår 

Vid det senaste internatet konstaterade vi att det är svårt att genomföra digitala tvådagarsmöten 

med bibehållet fokus genom hela mötet. Vi står ändå fast vid de två internat som är inplanerade: 

13–14 januari och 9–10 juni (justerat datum i juni).  

Almedalen 2021 

Almedalen 2021 blir digital. Vi bör diskutera om vi ska delta och vilket program vi ska ha. Lena 

föreslår covid-19 och cancer.  



 Minnesanteckningar RCC i samverkan  

2020-11-24 

 3(3) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

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

Ny ordförande för patient- och närståenderådet. 

Helena rapporterar från arbetet med att rekrytera en ny ordförande för patient- och 

närståenderådet.  

Nationellt stöd till Cytburken 

Det finns behov av ytterligare stöd till Cytburken.  

Beslut: Vi går in med en nationell finansiering med 700 000 kr som engångsstöd till Cytburken.  

Styrgrupp för bedömning av studier på SCREESCO-materialet 

Rolf Hultcrantz nämnde vid sin presentation att det ska bildas en styrgrupp som bedömer 

förfrågningar om att bedriva forskning på det material som samlats in genom SCREESCO-

studien. I styrgruppen bör det finnas en representant från RCC i samverkan. 

Beslut: Johan Ahlgren utses till representant i styrgruppen för bedömning av studier på 

SCREESCO-materialet. 

Informationsmaterial för lansering av webbutbildningen kring Graviditet och cancer  

Anna visar ett informationsmaterial för lansering av webbutbildningen kring Graviditet och 

cancer. Det finns en film och en PP-presentation. Anna uppmanar alla att sprida materialet.  


