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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-02-23 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren  

Lena Sharp 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Lina Sarv, Karin Vriste och  

Katja Vuollet Carlsson

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan ersätter Hans som ordförande för mötet eftersom Hans har semester.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 9 och 16 februari fastställs. 

2. Min vårdplan – avstämning av plan för året 

Föredragande: Lina Sarv, Karin Vriste och Katja Vuollet Carlsson 

Lina går igenom status i arbetet och föreslagen plan för 2021. RCC Sydöst saknar för tillfället en 

handläggare för Min vårdplan och Lina och Karin kommer att ta den rollen under en 

övergångsperiod.  

Lina och Karin lyfter frågan om behovet av översättning. Vi efterfrågar ett underlag för beslutet 

om översättning inkl. hur mycket text det handlar om och vilka språk det finns behov av utifrån 

patientunderlaget. Vi ser också att vi bör samla översättningsarbetet för olika texter, t.ex. är 

frågan även uppe för regimbiblioteket.   

Vi konstaterar också att vi bör ta upp frågan om förvaltning på ett möte inom kort. 

Beslut: Vi ställer oss positiva till den föreslagna planen för Min vårdplan för 2021.  

Beslut: Lina och Karin får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för översättning av  

Min vårdplan.  
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3. Uppdragsbeskrivning för nationell arbetsgrupp för covid-19 och 

cancerstatistik (”covid-cancer-gruppen”) 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan visar ett förslag till uppdragsbeskrivning och arbetsgrupp. Vi diskuterar och gör små 

justeringar som Johan får i uppdrag att lägga in.  

Johan visar också ett förslag till beskrivning och tidplan för gruppens uppdrag att följa kliniska 

studier under pandemin. Uppdraget är tidsbegränsat men vi ser redan nu att det kan bli aktuellt 

att låta uppdraget fortsätta även efter pandemin.  

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för covid-cancer-gruppen fastställs med följande medlemmar:  

Johan Ahlgren (ordförande), Ove Andrén (RCC Norr), Ralf Segersvärd (RCC Stockholm 

Gotland), Björn Ohlsson (RCC Syd), Ola Magnell (RCC Sydöst) och Mats Lambe (RCC 

Mellansverige). Medlem från RCC Väst saknas. Medlemmar med specifik kompetens kan 

adjungeras till gruppen.  

4. Fördelning av nationella medel – förtydligande  

Föredragande: Helena Brändström 

Helena förtydligar punkten om nationella medel från förra mötet och visar ett förslag till en 

första fördelning.  

Beslut: Alla får i uppdrag att ta fram en lista över de projekt som behöver nationell finansiering 

och om möjligt en uppskattning av vilka medel som kommer att behövas per projekt. Fokus 

bör ligga på de uppdrag som ingår i överenskommelsen. Helena samlar in detta och gör en 

sammanställning till ett kommande möte.  

Beslut: Vi beslutar att avsätta medel ur den nationella budgeten till nationella vårdprogram, 

OPT och kvalitetssäkring samt PREM inom SVF enligt Helenas förslag.  

5.  Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för malignt melanom och det 

standardiserade vårdförloppet för hudmelanom 

Helena berättar om uppdateringen av vårdprogrammet och vårdförloppet. 

Vårdprogramgruppen har haft kontakt med NAC och diskuterat några skrivningar som NAC 

har haft synpunkter på men nu har godkänt. 

Vårdprogrammet kommer snart att uppdateras igen eftersom det kommer nya 

rekommendationer kring läkemedel. Vi kommenterar att uppdateringen och implementeringen 

av vårdprogram är en utmaning när det kommer nya läkemedel ofta. Vi har tidigare beslutat att 

det inte behövs remissrunda för att införa ett läkemedel som NT-rådet rekommenderar men det 
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kan behövas ytterligare åtgärder för att förenkla processen. Helena och Ulrika tar med sig 

frågan. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom och det standardiserade 

vårdförloppet för hudmelanom fastställs. 

Fastställande av vårdprogramgrupp för trofoblastsjukdomar 

Den nationella vårdprogramgruppen för trofoblastsjukdomar har börjat arbeta med en 

uppdatering. Ordförande utsågs den 1 december men gruppens övriga medlemmar är inte 

formellt utsedda sedan tidigare.  

Beslut: Följande medlemmar utses till den nationella vårdprogramgruppen för 

trofoblastsjukdomar: Kristina Aglund (RCC Norr), Ann-Marie Lejon (RCC Mellansverige), 

Emelie Wallin (RCC Stockholm Gotland), Tommy Leijon (RCC Sydöst), Åsa Lång (RCC Väst), 

Anjila Koul (RCC Syd), Agneta Rönnqvist (Omvårdnadsrepresentant) och Sandra Wessman 

(Patologirepresentant). 

Nominering till Socialstyrelsens arbete med översyn av screeningrekommendationer för 

livmoderhalscancer 

Socialstyrelsen uppdaterar rekommendationen för livmoderhalscancerscreening och har bett om 

nomineringar till arbetsgruppen. Helena har stämt av att vi kan nominera hela vår arbetsgrupp.  

Beslut: Vi nominerar den nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention till 

Socialstyrelsens arbete med uppdatering av screeningrekommendationen för 

livmoderhalscancer.  

6. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Lena går igenom pågående kommunikationsarbete och nämner bland annat att vi kommer att 

publicera en rapport om covid-19 och cancer på fredag.  

Lena meddelar också att faktabladet nu kommer att publiceras och uppmanar alla att mejla 

henne om det finns någon särskild omständighet som borde skrivas in eller tas bort.  

7. Övriga frågor 

Lena Sharp meddelar att utbildningen om komplementär och integrativ medicin vid 

cancerbehandling (KIM) är färdig och kommer att starta den 3 maj.  


