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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-03-16 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Anna Karevi Verdoes 

Srinivas Uppugunduri 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning  

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar om den pågående SVF-turnén. Det har hittills fungerat bra att ha mötena digitalt.  

2. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Vi diskuterar pågående medierapportering om cancer och covid-19. Det finns flera bra exempel 

på regionala åtgärder för att hålla tempo i screening och vård, t.ex. med HPV-testning. Vi 

konstaterar att det vore bra att dela sådana exempel med varandra på ett strukturerat sätt.  

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Årsrapport för SVF  

Årsrapporten för SVF 2020 är klar för publicering. Helena berättar att huvudresultaten är att vi 

på nationell nivå når inklusionsmålet, även om måluppfyllelsen har sjunkit, och att 

måluppfyllelsen för ledtidsmålet har förbättrats något. Slutsatsen är att cancervården har 

prioriterats under pandemin men att det är färre patienter som utretts, vilket stämmer med vår 

bild sedan tidigare. Alla kan lämna synpunkter på rapporten de kommande dagarna.  

Lena Ivö förbereder den nationella kommunikationen vid publicering. Alla kan avisera sina 

regionala kommunikatörer redan nu så att de är beredda att kommunicera. Alla kommer att få 

regionala data under nästa vecka, inför publicering. 

Helena berättar att IVO har i uppdrag att granska väntetider i cancervården och att de har bett 

att få tillgång till hela väntetidsdatabasen. Vi har avböjt att lämna ut inlogg till den och ger dem i 

stället tillgång till data och tolkningshjälp genom statistikerna David Norman och Lisa Åkesson.  
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Nationell vårdprogramgrupp för handläggning av kardiologiska komplikationer före och efter 

onkologisk behandling 

Den 2 mars beslutade vi att vi ville 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. Laila Hübbert är föreslagen som 

ordförande. Hon har lämnat in en jävsdeklaration som kan läggas till handlingarna utan 

kommentarer.  

Beslut: Vi tillsätter den nationella vårdprogramgruppen för kardioonkologiska komplikationer 

med Laila Hübbert som ordförande och följande regionala representanter: Anna-Karin 

Wennstig (RCC Norr), Elham Hedayati (RCC Stockholm Gotland) och Johan Linderoth (RCC 

Syd). RCC Mellansverige, Sydöst och Väst återkommer med namn.  

4. Brev om erbjudande för anslutning till mammografiregistret  

Brevet som diskuterades på förra mötet är kompletterat. Vi diskuterar vilken ersättning vi ska 

erbjuda nationellt och Arvid får i uppdrag att komplettera brevet så att vi kan fastställa det på 

mejl under veckan.  

Beslut: Vi erbjuder regionerna följande ersättning i samband med att de ansluter till 

mammografiregistret: ersättning motsvarande 40 konsulttimmar till Sectra, hela 

engångskostnaden för anslutningen till Ineras tjänstekontrakt samt en summa som bidrag till 

årskostnaden första året. Arvid får i uppdrag att beräkna hur stort det bidraget kan vara inom 

vår budget. 

5. Övrigt 

Remissvar Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet  

Beslut: Vi fastställer remissvaret på Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet. 

Arvid skickar in svaret med RCC i samverkan och samtliga RCC som avsändare.  

Nationell stödfunktion organiserad prostatacancertestning (OPT)  

Anna berättar att nationella arbetsgruppen för OPT har vänt sig till RCC Väst och föreslagit att 

vi ska skapa ett nationellt stödteam för att stötta de regioner som ska starta OPT. Vi konstaterar 

att det är ett bra förslag men att vi behöver mer information om vad som krävs av stödteamet 

inför beslut. RCC Mellansverige är stödjande RCC för arbetsgruppen.  

Anna får i uppdrag att återkomma till arbetsgruppen och be om ett utvecklat förslag till 

stödteamets uppdrag inför beslut.  

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

Johan och Srinivas meddelar att flera regioner är otåliga att komma igång med screening och 

flaggar för att det kommer att komma upp till diskussion i HSD-nätverket. Lena Sharp 

summerar vilket arbete som pågår och tydliggör att RCC Stockholm Gotland jobbar stenhårt 

med att få saker att röra sig framåt så fort som möjligt.  
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6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Nationella vårdprogramgruppen för kolorektalcancer, regional representant för RCC Norr: 

Andreas Söderström (kolorektalkirurg Sunderbyn, Norrbotten) ersätter Håkan Olsson.  


