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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 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 5 Linn Rosell 

§ 6 Emma Spak

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Mötesfrekvens 

På förra mötet väcktes frågan om vi borde glesa ut de beslutade mötestiderna för hösten. Vi går 

laget runt och kommer överens om att behålla de beslutade mötestiderna men att planera in en 

översyn av spelreglerna inför våren 2022, både vad gäller antal möten och mötenas innehåll och 

struktur.  

Beslut: Spelreglerna för möten m.m. ska ses över under hösten.  

Möte med Socialdepartementet om Europeiska cancerplanen 

Hans berättar att han och Helena har haft ett möte med Socialdepartementet för att diskutera 

hur den Europeiska cancerplanen förhåller sig till överenskommelsen. Slutsatsen är att 

kopplingen mellan överenskommelsen och cancerplanen behöver vara tydlig, och RCC kommer 

att göra ett underlag som tydliggör beröringspunkterna inför arbetet med nästa 

överenskommelse.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 23 mars fastställs. 
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2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom är uppdaterat. Helena berättar att 

vårdprogramgruppen i denna uppdatering främst har jobbat med strukturen i vårdprogrammet 

samt lagt till ett avsnitt om CAR-T-cellsbehandling. Vårdprogramgruppen har haft kontakt med 

NAC för att diskutera formuleringarna kring detta. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom fastställs.  

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena Ivö uppdaterar om pågående kommunikationsarbete och relevanta debattartiklar att hålla 

koll på.  

Kommunikatörerna och den nationella arbetsgruppen för prevention har haft en gemensam 

workshop för att planera kommunikationen kring prevention. Lena Ivö rapporterar två 

medskick från workshoppen, dels att riktlinjerna för kommunikation med medborgarna 

behöver hanteras, dels att kommunikatörerna efterfrågar en strategi för att göra ”uttalanden” i 

pågående debatter om t.ex. mammografi. Lena föreslår att vi ska ta fram så kallade 

budskapsplattformar för de stora områdena, där det framgår vem som framför vilka budskap, 

vad arbetsgrupperna kan kommunicera själva och vad som ska kommuniceras av någon annan. 

Lena håller i frågan. 

Lena Ivö berättar också att ett informationsmaterial som presenterar RCC är på gång och 

kommer att cirkuleras innan det fastställs.  

Johan meddelar att ett prefinalt utkast av nästa rapport om cancerdiagnostik  

(B-anmälningsrapporten) kommer att vara klart under nästa vecka.  

4. Arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel 

Föredragande: Lena Sharp 

Arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel är fastställd sedan tidigare. Gruppen 

föreslår Anki Delin Eriksson som ordförande. Lena Sharp får i uppdrag att be om ett 

förtydligande av Ankis jävsdeklaration och återkomma om det finns något som bör 

kommenteras.  

Beslut: Anki Delin Eriksson utses till ordförande i den nationella arbetsgruppen för 

handhavande av cancerläkemedel. 
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5. Nationella arbetsgruppen för MDK – avstämning  

Föredragande: Linn Rosell 

Linn Rosell, ordförande, berättar om gruppens arbete under 2020 och planer för 2021. Arbetet 

startade i augusti 2020. Sedan dess har gruppen bland annat reviderat informationstexter om 

MDK och inventerat behov. En rapport om nationella MDK är på gång.  

Linn anger att inventeringen visar att det inte finns något generellt behov av nationell 

samordning av nMDK men att det finns några nMDK som skulle behöva stöd. Hon frågar om 

det kan ingå i gruppens arbete att ge sådant stöd till grupper som efterfrågar det och RCC i 

samverkan ställer sig bakom det.  

Linn anger att gruppen under 2021 vill ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial till 

grupper som ska starta MDK samt underlag för utvärdering av MDK. Arbetsgruppen vill också 

ta fram ett förslag till struktur för MDK med syfte att bland annat inkludera patientens 

perspektiv och öka inklusionen i kliniska studier.  

RCC i samverkan tackar för dragningen och ger stöd till den föreslagna planeringen. Vi 

konstaterar att MDK är en stor arbetsuppgift för många i vården och att arbetet med att 

förbättra och effektivisera MDK är högt prioriterat.  

Beslut: Den nationella arbetsgruppen för MDK får i uppdrag att fortsätta att arbeta enligt det 

förslag som Linn presenterat. 

6. Analysen av värdskap för NPO cancer – rapport från styrgruppen 

Föredragande: Hans Hägglund och Emma Spak 

Emma Spak föredrar styrgruppens syn på analysens bakgrund och resultat. Emma framhåller att 

arbetsgruppens rapport har tydliggjort hur mycket arbete som pågår inom RCC och på vilka 

punkter RCC skiljer sig från den övriga NPO-organisationen. Rapporten har föredragits i SKS 

och HSD.  

Från diskussionerna i SKS och HSD rapporterar Emma att man ser ett behov av ökad nationell 

och regional samordning mellan NPO cancer och övriga kunskapsstyrningsorganisationen och 

att man bedömer att det är ett arbete som behöver bedrivas under flera år. Hon meddelar också 

att det finns en diskussion om att det vore en fördel om canceröverenskommelsen hade en 

”kappa” som stakade ut gemensamma mål flera år framåt och som inte omförhandlas årligen, i 

likhet med överenskommelsen för kvinnors hälsa. 

Emma berättar att hon har i uppdrag att ta fram förslag till hur man ska jobba vidare med nästa 

steg, alltså vilka grupperingar som ska vara inblandade i fortsatt analys och planering.  

SKS kommer att ”paketera” rapporten så att den kan användas för att informera om RCC:s 

arbete. Lena Ivö och Emma kommer att planera kommunikationen om detta tillsammans med 

SKS kommunikatör.  


