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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans stämmer av att vi kan tillsätta arbetsgruppen för tidig upptäckt på nästa tisdagsmöte.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från 2021-01-26 fastställs. 

2. Regionernas handlingsplaner för tillgänglighetsarbete 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson, Tillgänglighetsdelegationen 

Gunilla berättar om bakgrunden till Tillgänglighetsdelegationens arbete och kopplingen till det 

tidigare arbetet med kömiljarden.  

Regionerna har gjort nulägesrapporter om tillgänglighetsarbetet och ska i mars lämna in 

handlingsplaner. Gunilla framhäver att regionernas uppdrag är att sätta upp regionala mål, alltså 

inte nationellt gemensamma mål. Det finns inget utpekat uppdrag att sätta upp mål för cancer 

men Gunilla menar att det bör vara en naturlig del av arbetet. Tillgänglighetsdelegationens roll 

är att analysera handlingsplanerna och stötta regionerna med implementeringen.  

Vi diskuterar med Gunilla hur RCC kan bidra till arbetet. Ett förslag är att inom RCC i 

samverkan komma överens om vilka mål vi skulle önska att regionerna använder för 

cancerområdet så att respektive RCC-chef kan diskutera med regionerna hur målen eventuellt 

ska anpassas i de olika  regionerna. Inklusions- och ledtidsmålen för SVF bör ligga till grund för 

målen (t.ex. att målet är att göra en viss procentuell förbättring i förhållande till ledtiden). 
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Tillgång till kontaktsjuksköterska är också en lämplig indikator. Vi återkommer till frågan på ett 

kommande möte.  

Gunilla har informerat kontaktpersonerna i regionerna om att hon kommer att lämna deras 

namn till respektive RCC-chef. 

3. Analysen av värdskap för NPO Cancer 

Föredragande: Hans Hägglund  

Ett utkast till rapporten inklusive risk- och konsekvensanalysen är snart klart och kommer att 

skickas till RCC i samverkan. Deadline för kommentarer till arbetsgruppen är den 8 februari.  

På det senaste arbetsgruppsmötet diskuterades om arbetsgruppen kan rekommendera ett av de 

analyserade scenarierna men det saknas i nuläget konsensus om vilket scenario som ska 

rekommenderas. Det ingår inte i arbetsgruppens uppdrag att rekommendera ett scenario så ett 

alternativ är att vi avstår från att göra det. 

Hans anger att Lumell just nu jobbar med att tydliggöra scenario 2A för att det ska gå att göra 

en ännu tydligare risk- och konsekvensanalys av detta. Riskerna bottnar i att scenariot skapar 

dubbla styrkedjor där det inte är helt förutsägbart hur stor personunion det kommer att finnas 

mellan NPO Cancer och RCC i samverkan. Ett flyttat värdskap för kunskapsstyrningen 

kommer också innebära att överenskommelsen kommer att behöva omförhandlas vilket kan 

innebära en risk för finansieringen. 

Vi diskuterar de olika scenarierna och vilket vi eventuellt skulle kunna ställa oss bakom 

gemensamt. 

4. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena har tagit fram ett första utkast till faktablad om covid-19 och cancer enligt uppdrag på 

tidigare möte. Hans och Johan kommer att göra en första utvärdering. 

SKR:s ordförande Anders Knape kommer att vara med i flera sammanhang under 

världscancerveckan. Lena och Helena tar fram faktaunderlag till honom om bland annat HPV-

vaccinering och jämlik vård. 

5. Övriga frågor  

Justera arvodet för patientmedverkan för att följa prisbasbeloppet? 

I RCC:s policy för patient- och närståendemedverkan finns arvoden för möten angivna som 

fasta summor. I motsvarande dokument för kunskapsstyrningen uttrycks arvodet som procent 

av prisbasbeloppet. För 2020 sammanföll summorna men när prisbasbeloppet räknas upp 

uppstår en liten skillnad. NAP föreslår att vi ska justera vår policy så att arvodena uttrycks på 

samma sätt och därmed räknas upp varje år. Som exempel innebär detta att arvodet för en 

heldag höjs med 14 kr mellan 2020 och 2021.  
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Beslut: Christina Landegren, ordförande i den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan, 

får i uppdrag att justera policyn för patientmedverkan så att den överensstämmer med 

kunskapsstyrningens dokument. I policyn bör både procentsats av prisbasbeloppet och årets 

summa framgå. 

Medel för graviditet och cancer 

Det finns öronmärkta medel för arbete med graviditet och cancer i RCC Mellansverige. Helena 

föreslår att vi ska flytta dem till RCC Väst för att användas till t.ex. utbildningar. Vi har tidigare  

diskuterat att ta fram riktade utbildningsinsatser utöver den webbutbildning som redan finns. Vi 

återkommer till frågan om graviditet och cancer i mars. 

Beslut: RCC Mellansverige för över kvarvarande medel som öronmärkts för arbetet med 

graviditet och cancer till RCC Väst. 

Överenskommelsen för kvinnors hälsa 

En tilläggsöverenskommelse till Kvinnors hälsa är beslutad. I den finns bland annat medel för 

cancerscreening.  


