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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

§ 4 Katja Vuollet Carlsson

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Rapporten om uppskjuten vård har fått stor massmedial uppmärksamhet. Hans har tagit fram 

en sammanfattning som kommer att ligga till grund för en kommentar till rapporten.  

Sammanfattningen cirkuleras till RCC-cheferna innan den läggs ut på webben. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 23 februari fastställs efter mindre korrektur på 

stavfelsnivå. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Det har inkommit ett önskemål från kardioonkologer att ta fram en diagnosövergripande 

vägledning för handläggning av kardiologiska komplikationer innan och efter onkologisk 

behandling.  

Beslut: RCC i samverkan ställer sig positiva till att tillsätta en vårdprogramgrupp med uppdrag 

att ta fram en diagnosövergripande vägledning för handläggning av kardiologiska 

komplikationer före och efter onkologisk behandling, med RCC Sydöst som stödjande. Helena 

får i uppdrag att kontakta NPO Hjärta kärl för förankring och samverkan. Regionala 

representanter utses den 11 mars.  
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3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena ber RCC-cheferna att titta igenom vårt gemensamma faktablad om covidläget och 

eventuellt komplettera/kommentera om det behövs. Tanken är att det ska publiceras i veckan 

eftersom det kommer mycket frågor från media just nu.  

IVO rapporterar att de ska inleda en granskning av cancervården. 

Geomappingrapporten planeras för publikation i slutet av veckan. 

4. Brev från kontaktsjuksköterskegruppen och Min Vårdplan 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson och Katja Vuollet Carlsson 

KSSK-gruppen vill öka möjligheten för sjukvårdregionala representanter att delta i arbetet med 

Min vårdplan. Önskemål finns att ta fram en uppdragsbeskrivning i likhet med den som finns 

för regionala representanter i nationella vårdprogram.  

Beslut: Nationella kontaktsjuksköterskegruppen får i uppdrag att ta fram en mall för nationell 

arbetsbeskrivning inklusive en mycket grov tidsuppskattning av arbetet. En kort beskrivning om 

vikten av att arbetet med Min vårdplan behöver finnas med.  

5. Nivåstrukturering 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Socialstyrelsen har bjudit in till dialog gällande översyn av bruttolistan. Lunchmöten är 

planerade under mars och april. Det är oklart om lunchmötena är för alla och om 

Socialstyrelsen utöver lunchmötena ska ha separata möten med NPO. Ralf kontaktar 

Socialstyrelsen för klargörande. 

Socialstyrelsen kommer öppna för remiss avseende sakkunniggruppers underlag för beslut om 

nationell högspecialiserad vård. Det som rör oss är huvud-halscancer.  

Beslut: Vi beslutar att inte skicka in ett gemensamt svar från RCC i samverkan utan respektive 

sjukvårdsregion svarar separat.  

Vi behöver vid ett annat tillfälle diskutera RCC i samverkans fortsatta roll i nationell 

nivåstrukturering. Processen kring pankreascancer pågår och tas upp vid senare tillfälle. 

6. Inför onkologichefsmöte  

Föredragande: Hans Hägglund 

Tiden blir 13.30–14.30 den 19 mars. Onkologicheferna vill diskutera IPÖ och NVP. Vi 

funderar över vilka frågor som vi vill lyfta på mötet och diskuterar detta den 11 mars. 


