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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-09-28 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp  

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Gustav Ekbäck 

Göran Henriks (§ 1-3) 

Ralf Segersvärd 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

EU:s cancerplan 

Hans återger information från ett EU-möte där han deltagit tillsammans med Birgitta Sacrédeus. 

Hälsa är just nu en mycket högt prioriterad fråga inom EU och det gör att medlemsländerna 

riktar ett stort fokus på bland annat cancerområdet.  

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022 - förslag på ämnen från RCC 

Konferensen arrangeras i Sverige den 30 mars – 1 april 2022. Det har inkommit ett antal förslag 

på frågeställningar som är aktuella från cancerområdet: 

1) Ett rökfritt Sverige 2025 

2) Utrotning av cervixcancer 

3) RCC:s arbete med psykisk ohälsa och suicidalitet hos cancerpatienter 

4) Regimbiblioteket 

5) Min vårdplan 

6) IPÖ 

7) Levla 

8) Kraftens Hus uppbyggnad, drift, utvärdering och expandering 

Beslut: Hans och Göran Henriks fortsätter dialog om hur förslagen kan passa in i konferensen 

som har temat ”Together We Create Tomorrow Today”.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 21 september fastställs efter mindre justeringar.  
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2. Nationella vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Byte av representant inom AML-gruppen 

Petter Willner Hjelm kommer att ta över efter Petar Antunovic som regional representant för 

Sydöst. 

Nordisk rapport om SVF och covid-19 

Inom den nordiska grupperingen som samarbetar avseende SVF så finns en diskussion om att 

göra en nordisk sammanställning av pandemins effekter på cancervården. Björn Ohlsson,  

Johan Ahlgren, Helena Brändström, Pia Jestin och Lisa Jelf Eneqvist är svenska representanter. 

Preliminära frågeställningar är väntetider och inklusion i SVF men det finns även en diskussion 

om det går att göra fördjupade analyser likt de som RCC genomfört för bröst- och 

prostatacancer tillsammans med kvalitetsregistren. Planen är att rapporten ska finnas färdig till 

årsskiftet och kunna presenteras vid det nordiska mötet den 6 april 2022 som Sverige håller i.   

Regionernas rapport till Socialstyrelsen om SVF-arbetet 

Regionerna lämnar in rapporter till Socialstyrelsen senast den 30 september och det finns en 

arbetsgrupp på myndigheten som granskar rapporterna vilket eventuellt kan leda till följdfrågor 

till region eller RCC om rapporternas innehåll. 

3. Min vårdplan 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson och Hans Hägglund 

Anna-Lena redogör för bakgrunden till övergång till förvaltningsorganisation och hur arbetet 

med Min vårdplan är organiserat i dag.  

Diskussion om hur arbetssätt kan utformas så att nationell samordnare tillsammans med 

sjukvårdsregionala handläggare blir ändamålsenligt. Vilka uppgifter ska ligga kvar på nationell 

samordnare och vilka uppgifter kan utföras sjukvårdsregionalt eller via konsultstöd.  

Diskussion om möjliga lösningar och vid vilka RCC som det finns möjlighet till anställning och 

om fysisk arbetsplats kan tillhandahållas vid olika RCC. Norr har möjlighet att anställa och 

diskussion pågår inom Väst om förutsättningarna. Diskussion om att även sondera möjlighet att 

nyttja en konsultlösning avseende insatser i ”Stöd och Behandling” under en övergångsperiod.  

Johan Ahlgren föreslår att det görs en nyhetsartikel på cancercentrum.se om arbetet hittills med 

Min vårdplan och planen för nästa steg i arbetet som en del i att sprida information om rollen 

som nationell samordnare. 

Beslut: Anna-Lena Sunesson, Anna Verdoes, Hans Hägglund och Helena Brändström får i 

uppdrag att ta fram förslag på lösning som presenteras vid RCC i samverkan den 5 oktober. 

Ann-Lena inleder arbetet med utkast på annons. 
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4. Geomapping cervixcancerscreening 

Föredragande: Björn Ohlsson 

Utifrån tidigare förslag om att följa upp deltagandet i cervixcancerscreening med geomapping så 

fick Björn Ohlsson i uppdrag att diskutera frågan med NKCx. Efter dialog med Joakim Dillner 

och Ulf Strömberg är förslaget att genomföra geomapping av ”långtidsuteblivarna” (som har 

fått kallelse) men inte deltagit på >20 år, ev. även av dem som inte deltagit på 10-19 år. 

Diskussion 

Det finns en stor kännedom om vilka områden som har lågt deltagande men i dag saknas en 

tydlig strategi eller aktiviteter för ett ökat deltagande. Diskussion om hur respektive RCC ska 

samverka med regionerna för att möjliggöra att ett resultat kan komma till nytta. En rapport av 

detta slag blir också ett underlag för att starta diskussion inom regionerna. Innan start bör 

respektive RCC ha kontakt med de regionalt ansvariga, förslagsvis genom förankring via 

nationell arbetsgrupp för cervixcancerprevention. Även om resultatet sannolikt till stor del går 

att förutse så tillför det ett värde att göra en rapport inklusive möjliga åtgärder för att påverka 

utfallet. Också viktigt att komma ihåg att självprovtagning nu införs relativt brett vilket behöver 

tas hänsyn till i analys. Det behöver också klarläggas om det krävs godkännande från 

etikprövningsmyndigheten för publicering av kartläggning/rapport. 

Diskussion om det även är möjligt att göra motsvarande rapport för mammografiverksamhet, 

men i dag är täckningsgraden i det nationella kvalitetsregistret för mammografi för låg. 

Beslut: Respektive RCC tar hem frågan till sina processledare för att informera om förslaget på 

hemmaplan. RCC Väst kontaktar NACx (ordf. Miriam Elfström) för at förankra förslaget i 

arbetsgruppen. Björn fortsätter dialogen om upplägg med Ulf Strömberg. Frågan tas upp igen 

den 12 oktober i RCC i samverkan för beslut. 

5. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Arbete med att ta fram debattartikel utifrån insatser inom barncancerområdet pågår. 


