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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 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Johan Dahlén Gyllencreutz 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund  

Rapport från mötet med HSD om utrotning av livmoderhalscancer 

Hans berättar om mötet med HSD. HSD är positiva till projektet men ger medskicket att 

processen har varit otydlig och att det vore bättre om initiativet kom från en myndighet. Helena 

har kommunicerat med Socialstyrelsen om detta och har vidarebefordrat ett mejl till HSD där 

Socialstyrelsen anger att projektet inte ligger under deras uppdrag men att de är positiva till att 

regionerna genomför det. HSD anger också att man vill ha beslut i politiska nämnden på SKR. 

Kallelsesystemet för screeningen nämndes men diskuterades inte närmare.  

Vi avvaktar minnesanteckningarna från mötet eftersom Hans m.fl. inte var med på diskussionen 

efter dragningen.  

Fortsatt uppdrag om samordning med kunskapsstyrningsorganisationen 

Hans meddelar att han har ett möte med Marie Lawrence inbokat den 7 juni för att diskutera 

det uppdrag som Emma berättade om förra veckan. Hans återkommer efter mötet med Marie 

för att vid behov sätta samman en arbetsgrupp.  

War on cancer – medsökan till Vinnovas utlysning om precisionshälsa 

Hans förmedlar en förfrågan från War om cancer om att vara medsökande till en Vinnova-

ansökan.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 19 maj är utskickade men fastställs nästa vecka. 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-05-25 

 2(3) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

2. Teledermatoskopi 

Föredragande: Johan Dahlén Gyllencreutz 

Johan Dahlén Gyllencreutz, som ansvarade för att ta fram teledermatoskopiutbildningen för 

primärvården, visar statistik om hur utbildningen används.  

Den första modulen har genomförts av cirka 300 personer under januari–mars, och cirka 150 

personer har genomfört hela utbildningen. Johan anger att det kan vara fler som genomfört alla 

moduler men eftersom utbildningen inte kräver inloggning kopplas inte alltid alla fyra 

modulerna ihop. Oavsett detta kan man dra slutsatsen att många användare avstår från att 

genomföra hela utbildningen, t.ex. på grund av tidsbrist. RCC Väst undersöker nu om man kan 

skicka ett påminnelsemejl till personer som påbörjat men inte slutfört utbildningen. 

Information om utbildningen har skickats via specialistföreningarna. RCC Väst planerar nu fler 

kommunikationsåtgärder. Lena Ivö får i uppdrag att formulera ett utkast till brev som alla kan 

skicka till vårdcentralerna i sina regioner.  

Srinivas påminner om idén att arrangera en träff i varje region för att följa upp utbildningen.  

Utbildning för dermatologer 

Johan har haft i uppgift att undersöka om vi borde följa upp utbildningen med en utbildning för 

dermatologer. Han anger att slutsatsen av detta är att det finns många dermatoskopikurser och 

att det inte finns behov av ytterligare en från RCC. Utöver befintliga kurser finns behov av en 

kurs eller liknande i hur man smart hanterar teledermatoskopiremisser, men en sådan kurs kan 

inte göras nationellt. Det skulle också kunna vara värdefullt med en kartläggning av hur många 

dermatologer som får gå de befintliga utbildningarna. Johan tar med de frågorna till 

specialistföreningen.  

Beslut: Vi går inte vidare med en utbildning för dermatologer. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena berättar om kommande publiceringar och mediahändelser. Hon berättar också att 

översättningen av delar av webbplatsen är på gång.  

Webben har legat nere i kortare perioder de senaste dagarna och går nu långsamt. Vår webbyrå 

undersöker felet. 

Lena, Marie Lawrence och Emma Spak diskuterar kommunikationen om vilande värdskaps-

rapporten. Den kommer att publiceras efter Hans och Maries möte den 7 juni.    

4. Uppdragsbeskrivning utbildning av sjuksköterskor i strålbehandling 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena visar ett förslag till uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen är avstämd med 

initiativtagarna, onkologichefsrådet och flera personer inom RCC. Uppdraget har tre delar:  
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 Att utveckla en nationell kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom strålbehandling 
samt i samverkan utveckla en utbildning som utgår från lärosäte. 

 Att med utgångspunkt från gällande direktiv och i samråd med berörda lärosäten utveckla 
och säkerställa tillgång till utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling. 

 Att undersöka möjligheten till att utbildningen ingår inom ramen för en 
specialistutbildning på avancerad nivå. 

 

Gruppen föreslår Karin Ahlberg som ordförande men det finns inte förslag på regionala 

representanter från samtliga regioner. Vi konstaterar att det är viktigt att gruppen sätts samman 

av personer som inte bara representerar universitetssjukhusen och lärosätena. Vi ser också att 

en person från Skandionkliniken bör adjungeras till gruppen. Lena får i uppdrag att komplettera 

uppdragsbeskrivningen med detta. 

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen för Nationella arbetsgruppen för utbildning av 

sjuksköterskor inom strålbehandling, med RCC Väst som stödjande RCC. Vi tillsätter gruppen 

på ett kommande möte när alla har regionala representanter.  

5. Mall för SVF-redovisningen 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena påminner om att det från och med i år är Socialstyrelsen som ska samla in regionernas 

SVF-redovisningar, inte Socialdepartementet som tidigare år.  

Helena visar en mall för redovisningarna som har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av 

representanter från RCC och Socialstyrelsen. Mallen är avstämd med de sjukvårdsregionala 

SVF-samordnarna. 

Det är fortfarande Socialdepartementet som kommer att betala ut medel, efter rekommendation 

från Socialstyrelsen. 

Beslut: Mallen för regionernas SVF-redovisning fastställs.  

6. Övriga frågor 

Läkemedelsuppföljning: Byte av statistiker  

Anna-Lena meddelar att RCC Norr har tagit över ansvaret för nationell statistiker för 

läkemedelsuppföljningen. Överlämningen är redan påbörjad. Vi diskuterar vilken kompetens 

den personen som ska ta över samordningsuppdraget (hela eller delar) behöver.  

Mammografi för kvinnor över 75 år  

Johan informerar om att politiker i Gävleborg driver att den övre åldern för 

mammografiscreening ska höjas från 75 till 80 år. Även andra regioner driver samma fråga. Det 

är Socialstyrelsens uppdrag att vid behov se över screeningålder och de är involverade i frågan. 

 


