
 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-08-31 

 1(2) 

 

 

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 

Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-08-31 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Anna Karevi Verdoes 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 5 Petra Rinman, Jenny Halldén,  

Johanna Jupiter  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

På förra mötet bad Hans om förslag på en person som kan representera Sverige i styrgruppen 

för ”Quality and safety of medical applications of ionising radiation”. Hans har fått två namn 

som han kommer att gå vidare med. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 29 juni fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av reviderat SVF för lymfom och KLL 

Helena Brändström berättar att avsnittet med kvalitetsindikatorer är uppdaterat för att 

indikatorerna ska stämma överens med vårdprogrammen. Inga ändringar i övrigt. 

Beslut: Det standardiserade vårdförloppet för lymfom och KLL fastställs. 

3. Nivåstrukturering – bruttolistan 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Ralf Segersvärd påminner om arbetet med bruttolistan som skedde före sommaren. 

Socialstyrelsen har gjort kategorier och teman av de föreslagna områdena för att synliggöra 

beroenden. Gustav, Johan, Björn och Ralf har tittat på listan och föreslagit ändringar.  
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Beslut: Ralf får i uppdrag att skicka in förslaget på reviderad bruttolista för nivåstrukturering till 

Socialstyrelsen, med RCC i samverkan som avsändare. 

4. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Lena Ivö visar ett utkast till en ny generell presentation om RCC. Presentationen är framtagen 

av en konsultbyrå med en befintlig film om RCC som underlag. Lena uppmanar alla att mejla 

eventuella kommentarer. 

Nästa vecka kommer ett första utkast till engelska översättningar av delar av webben. Utkastet 

kommer att cirkuleras. 

Vetenskapsradion intresserar sig för screening och en reporter därifrån har haft kontakt med 

Lena Ivö och Johan Ahlgren. 

Hans meddelar att Joakim Hallin som har varit förvaltningsledare slutar sitt uppdrag i dag och 

ersätts av Konstantin Chow.   

5. Socialstyrelsen informerar om utvärderingen av RCC 

Föredragande: Petra Rinman, Jenny Halldén och Johanna Jupiter 

Petra Rinman, Jenny Halldén och Johanna Jupiter från Socialstyrelsen berättar om 

utvärderingen av RCC och de förslag som utvärderingen resulterat i. 

Vi går igenom utvecklingsförslagen tillsammans och diskuterar dem. Förslagen riktar sig till 

RCC, men vi konstaterar att relevanta mottagare till rapporten är våra uppdragsgivare 

Socialdepartementet och SKR.   

Ett centralt förslag är att RCC ska prioritera hårdare i vilka frågor vi jobbar med inom 

respektive målområde. Vi ställer frågan om Socialstyrelsen kan komma med förslag till 

prioritering utifrån en analys av vilka andra aktörer som finns på de olika områdena. En sådan 

analys ingår inte i det nuvarande uppdraget. 

Rapporten kommer att vara färdig den 30 september.  

6. Övriga frågor 

Srinivas berättar att man i Sydöst har gjort en genomlysning av hur akutkirurgin påverkats av 

den regionala nivåstruktureringen. Rapporten kommer att publiceras under hösten. Ett 

preliminärt resultat är att farhågorna inte har besannats.  

 


