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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-04-20 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Yttrande om EU:s cancerplan 

Hans berättar att han har tackat ja till att vara sakkunnig i ett yttrande om EU:s cancerplan. Det 

är Birgitta Sacrédeus, regionråd i Dalarna och medlem i EU:s regionkommitté, utskottet för 

naturresurser, som har i uppdrag att lämna yttrandet. Det ska redovisas den 24 september.   

Vaccination mot covid-19 för cancerpatienter 

Johan berättar att han har haft ett samtal om vaccinationsprioriteringen för cancerpatienter med 

Sören Andersson på Folkhälsomyndigheten. Slutsatsen av samtalet är att det i de befintliga 

rekommendationerna för hög prioritering finns kriterier som kan tillämpas på de 

cancerpatienter som har extra stor risk att drabbas av ett svårt covid-19-förlopp, även om ordet 

cancer inte nämns. Johan föreslår att vi tar fram ett dokument som visar hur 

rekommendationerna kan tolkas för cancerpatienter, som Folkhälsomyndigheten troligen kan 

ställa sig bakom och länka till från sin webbplats.  

RCC i samverkan ställer sig bakom förslaget och konstaterar också att det är viktigt att stämma 

av dokumentet med chefsgrupperna för att det ska bli användbart i verksamheterna. Hans har 

nyligen haft möte med företrädare för chefer inom hematologi och onkologichefsrådet, och den 

dialogen fortsätter. 

Beslut: Johan och Hans får i uppdrag att ta fram ett dokument som visar hur 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinationsprioritering kan tolkas för 

cancerpatienter samt att stämma av dokumentet med chefsgrupperna och 

Folkhälsomyndigheten inför beslut.   

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 13 april fastställs vid nästa möte. 
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2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Omvårdnad i vårdprogrammen 

Helena rapporterar att Bodil Westman kommer att göra en genomgång av omvårdnadstexter i 

de nationella vårdprogrammen för att identifiera områden som berör flera diagnoser och som 

skulle kunna beskrivas med generiska texter. Målet är att skapa en diagnosövergripande 

textbank för omvårdnad. Helena återkommer med mer information när arbetet kommit lite 

längre.  

På förra mötet diskuterades behovet av att se över definitionen av vårdprogram respektive 

vägledningar samt se över vilka andra typer av dokument vi har behov av i vår 

kunskapsstyrning. Helena föreslår att en arbetsgrupp får i uppdrag att se över detta. 

Beslut: Helena, Johan, Björn och Ulrika får i uppdrag att komma med ett förslag till 

uppdaterade definitioner av våra kunskapsstöd. 

3.  Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Årets kontaktsjuksköterska och årets regionala processägare/regionala patientprocessledare 

Lena visar ett dokument med arbetsgång och kontaktuppgifter för nomineringen av årets 

kontaktsjuksköterska och årets regionala processägare/regionala patientprocessledare. Alla får i 

uppdrag att läsa dokumentet och följa instruktionerna. 

Uppskjuten cancerdiagnostik 

Johan visar den kommande rapporten om cancerdiagnostik utifrån s.k. B-anmälningar från 

patologlabben. Rapporten innehåller helårssiffror för 2020 och analyser för bröstcancer och 

prostatacancer. Huvudfyndet är att nedgången är 7–8 procent för året som helhet, men med 

stor spridning över landet. Analysen av bröstcancer visar att antalet screeningupptäckta 

bröstcancrar har minskat men inte antalet icke-screeningupptäckta, vilket är ett tecken på att 

kvinnor har sökt vård vid symtom. Rapporten publiceras under veckan.    

4. Förvaltning av IPÖ  

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid meddelar att arbetet med att ta fram ett underlag för beslut om långsiktig strategi löper på 

och kommer att färdigställas inför mötet den 9–10 juni. Projektet avslutas den 1 juli och det 

finns därför behov av en övergångsorganisation för IPÖ. Förslaget kräver finansiering av  

Maria Sörbys lönekostnad under andra halvåret 2021. För registerutveckling, 

diagnoskoordinatorer m.m. finns finansiering året ut sedan tidigare. Arvid visar ett förslag till 

uppdragsbeskrivning och finansiering för Maria Sörby fram till 2021-12-31. Uppdraget innebär 

att: 
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 Leda arbetet med utveckling, implementering och förvaltning av IPÖ 

 Tillse att IPÖ får förutsättning för långsiktig finansiering, förvaltning och fortsatt 
utveckling 

 Säkerställa att det sker en övergång från projekt till förvaltning, i alla delar, inklusive 
organisation inom RCC och med diagnosernas arbetsgrupper 

 Tillse att IPÖ införlivas i arbetet med RCC:s kunskapsstöd 

 Ombilda projektets styrgrupp till en extern referensgrupp för att säkerställa det externa 
perspektivet 

 

Beslut: Uppdraget för övergångsorganisation för IPÖ fastställs. Maria Sörbys lönekostnad 

finansieras solidariskt av samtliga RCC. Arvid får i uppdrag att hantera fakturering för detta. 

5. Övriga frågor 

Uppdaterad uppdragsbeskrivning NAG MDK (Maria Rejmyr Davis) 

Maria visar en uppdaterad uppdragsbeskrivning för den nationella arbetsgruppen för MDK 

utifrån diskussionerna på mötet den 30 mars.  

Beslut: Uppdragbeskrivningen för Nationella arbetsgruppen för MDK fastställs. 

  


