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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp  

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Anna Karevi Verdoes 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Ove Andrén 

Göran Henriks 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

§ 2 Andri Papakonstantinou 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 15 september fastställs efter mindre justeringar.  

Debattartikel barncancer 

Arbete är initierat och Karin Mellgren och Lena Ivö har dialog. 

Cancerfondsrapporten – återkoppling 

Hans Hägglund har dialog med Cancerfonden om möjlighet att utveckla samarbetet så att RCC 

kan involveras tidigare i rapportarbete för att kunna ge inspel och bidra till kvalitetssäkring av 

innehåll. Thomas Björk-Eriksson anför att RCC Väst också har dialog med Cancerfonden för 

att få till korrigering av felaktiga siffror för VGR. 

Fastställande av delrapport ÖK 2021 

Hans Hägglund redogör kort för status och fortsatt hantering av rapporten. Förslag på mindre 

justeringar är inkomna och hanterade.  

Beslut: RCC i samverkan godkänner rapporten som nu går vidare inom SKR för 

beslutsprocess.  

Fastställande av barncancerrapport till Socialstyrelsen 

Beslut: Slutlig version av barncancerrapporten fastställdes. Helena skickar den vidare till 

Socialstyrelsen. 
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2. Nationella vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Andri Papakonstantinou 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för Skelett- och mjukdelssarkom   

Andri Papakonstantinou, ordförande i vårdprogramgruppen, föredrar uppdateringen av 

vårdprogrammet. Uppdateringen har bland annat fokuserat på nya läkemedel (immunterapi), 

omvårdnad och rehabilitering samt en översyn av SVF. Efter inkomna remissvar så är mindre 

justeringar gjorda. Rekommendationerna om immunterapi är avstämda med NAC och har 

också stöd av internationella riktlinjer. Bedömningen är att det är en viss ekonomisk påverkan 

för regionerna utifrån läkemedelsbehandling. Diskussion om att det är mycket viktigt att 

uppföljning av immunterapi sker genom rapportering till register för cancerläkemedel samt 

samlas in och sammanställs. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för Skelett- och mjukdelssarkom fastställs.  

Ny ordförande för nationella vårdprogrammet Cancer utan känd primärtumör (CUP) 

Vårdprogramgruppen har föreslagit Hanna Carstens som ny ordförande och RCC i samverkan 

står bakom det förslaget. 

Beslut: RCC i samverkan utser Hanna Carstens som ny ordförande under förutsättning att 

jävsdeklarationen kan godkännas.  

Fastställande av representanter för nationella vårdprogramgrupper inom hjärntumörer 

respektive analcancer 

Hjärntumörer 

• Sara Kinhult, ordförande, Syd 

• Vakant, Syd  

• Vakant, omvårdnadsrepresentant 

• Göran Hesselager, Mellansverige 

• Peter Milos, Sydöstra 

• Vakant, Väst 

• Teresa Herlestam Calero, Stockholm Gotland 

• Maria Sandström, Norr 
 

Analcancer 

• Anders Johnsson, ordförande, Syd 

• Birgitta Lindh, Norr 

• Nina Cavalli-Björkman, Mellansverige 

• Per J Nilsson, Stockholm Gotland 

• Vakant, Sydöst 

• Mats Perman, Väst 

• Anna Axelsson, Väst samt omvårdnadsrepresentant 
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Beslut: RCC i samverkan fastställer grupperna. RCC Syd, Sydöst och Väst återkommer till 

Helena Brändström med besked om vakanserna i grupperna.  

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Broschyr om PSA-provtagning  

Lena Ivö redogör för möte med 1177:s affärsområdeschef Sofie Zetterström angående 

broschyren om PSA-provtagning (som regionerna tagit över från Socialstyrelsen) och hur den 

kan tillgängliggöras till vårdgivare och medborgare. Broschyren är justerad och anpassad för 

format på 1177 men ska också finnas tillgänglig som trycksak. Olika lösningar har diskuterats 

men ingen färdig finns ännu. 

Beslutsbrev om beviljade medel ”AI och nya arbetssätt” 

Arbetsgruppen har tagit fram förslag på beslutsbrev, generellt är innehållet i breven bra men 

några delar behöver justeras.  

Beslut: Arbetsgruppen ser över formuleringarna och skickar sedan ut till RCC i samverkan för 

godkännande och fastställande via mejl. 

4. Mötesstruktur under 2022 samt återkoppling från avstämning med 

RCC 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans Hägglund återger sammanställningen från sommarens avstämning med chefer och 

ersättare. Generellt så är det en positiv syn på RCC i samverkan och arbetsformer men det finns 

också områden som kan utvecklas. Underlaget är strukturerat utifrån frågeställningarna: 

• Hur arbetar RCC i samverkan i dag – vad kan utvecklas? 

• Hur arbetar vi effektivast framåt?  

• Hur fungerar arbetet på ditt RCC och samarbetet med samordnare, cancerteamet, övriga 
RCC och cancervården – utmaningar och möjligheter? 

 

Diskussion om hur RCC i samverkan kan utveckla arbetssätt utifrån erfarenheterna.  

Beslut: Beredningsgruppen får i uppdrag att planera in fortsatt diskussion vid ett kommande 

möte. 
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5. Övrig fråga  

Föredragande: Göran Henriks 

International Forum on Quality and Safety in Healthcare  

Konferensen arrangeras i Sverige den 30 mars–1 april 2022. SKR tillsammans med regionerna 

Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping är svenska partners. Normalt är det 70-75 nationer 

representerade och senast den var i Sverige (2016) var det ca 3000 deltagare. Konferensen 

kommer att genomföras fysiskt. 

Kvalitet och säkerhet är övergripande och återkommande teman. Från svensk sida är det 

angeläget att visa exempel på hur regioner och kommuner jobbar med exempelvis 

omställningen till Nära vård, kunskapsstyrning, hälsa, patientinflytande och digitala stöd. Det 

svenska temat är ”Together We Create Tomorrow Today”. 

Beslut: RCC i samverkan tar upp frågan igen vid möte 28 september för att diskutera förslag på 

frågeställningar som är aktuella från cancerområdet. Förslag skickas till Hans Hägglund inför 

mötet. 

 


