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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-10-12 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vi har fått det uppdaterade vårdprogrammet för covid-19 på snabbremiss. Alla kan skicka 

eventuella synpunkter till Hans som sammanställer och skickar in. 

Socialstyrelsen kommer att nominera personer till två grupper under SGPP subgrupp cancer. 

(SGPP: Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-

Communicable Diseases). Arvid är nominerad till den ena av dessa, som gäller utvecklandet av 

ett register som ska identifiera ojämlik hälsa. 

Minnesanteckningarna från den 5 oktober är utskickade men fastställs vid nästa möte. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Ny vårdprogramgrupp för cancerrehabilitering för barn 

I september 2020 kom en förfrågan från barncancergruppen om att ta fram ett vårdprogram för 

cancerrehabilitering för barn, vilket RCC i samverkan ställde sig positiva till. Gruppen har nu 

tagit fram förslag till vårdprogramgrupp. Gruppen har önskemål om att varje region ska utse två 

representanter men vi beslutar att följa vår vanliga princip och tillsätta en representant per 

region och överlåta till vårdprogramgruppen att adjungera in experter.  

Förslag till ordförande är Catherine Aaro Jonsson.  

Helena föreslår att RCC Syd ska vara stödjande eftersom de är stödjande för vårdprogrammen 

för barncancer och för cancerrehabilitering för vuxna.  

Beslut: Catherine Aaro Jonsson utses till ordförande för den nya vårdprogramgruppen för 

cancerrehabilitering för barn. Vi utser stödjande RCC och regionala representanter den  

27 oktober. 
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Ny ordförande i vårdprogramgruppen för matstrups- och magsäckscancer 

Michael Hermansson vill kliva av som ordförande efter ca sex år. Eva Szabo föreslås som ny 

ordförande. Hennes jävsdeklaration läggs till handlingarna utan kommentarer. 

Beslut: Eva Szabo utses till ordförande för vårdprogramgruppen för matstrups- och 

magsäckscancer. 

Bedömning av jäv för medlemmar i vårdprogramgrupper 

Helena lyfter att det finns flera gränsdragningssvårigheter vid bedömningen av jäv för 

medlemmar i vårdprogramgrupper, samt att vår och kunskapsstyrningens jävspolicyer inte är 

helt samstämmiga. Helena ber om stöd i att hantera detta. 

Beslut: Johan, Ralf, Srinivas och Helena får i uppdrag att diskutera frågan och komma tillbaka 

med ett förslag. Helena är sammankallande.  

3. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Artiklar i följande ämnen är på gång till Onkologi i Sverige: Rehabilitering, uppföljning av tjock- 

och ändtarmscancerscreening, barncancersatsningen. Längre fram planeras artiklar om 

suicidprevention och den svenska cancerstrategin. Till tidskriften Oss hematologer emellan 

skrivs en artikel om register för cancerläkemedel. 

Lena Ivö meddelar att resursläget för kommunikatörerna är ansträngt just nu på grund av 

sjukdomar och vabb, och att detta kan resultera i lite lägre tempo än vanligt.  

Utvärderingen av RCC från Socialstyrelsen är publicerad.  

4. Geomapping av uteblivare från livmoderhalscancerscreening  

Föredragande: Björn Ohlsson 

På ett tidigare möte fick alla i uppdrag att undersöka om det finns intresse i regionerna för en 

nationell geomappingrapport. Representanter från flera regioner har angett att det inte finns 

behov av en rapport eftersom mycket redan är känt om var problemen finns. Vi väljer därför att 

inte gå vidare med en nationell rapport i det här läget. Björn får i uppdrag att meddela den 

nationella vårdprogramgruppen att det finns resurser att göra en rapport, om gruppen skulle 

göra bedömningen att det finns ett behov av geomapping för att kunna sätta in och följa upp 

åtgärder.  

Lena Sharp berättar att man i Stockholm har tillsatt en extern granskare som ska göra en 

vetenskaplig utvärdering av arbetet med hälsoinformatörer. Arbetet har hittills följts upp med 

rapporter och liknande.  

Beslut: Björn får i uppdrag att kontakta ordförande i vårdprogramgruppen för 

livmoderhalscancerscreening och berätta att det finns resurser för att göra en 
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geomappingrapport om gruppen bedömer att den skulle vara till nytta i det nationella arbetet 

med att följa upp långtidsuteblivare.  

5. Övriga frågor 

Tidplan för nationellt kallelsesystem cervixcancerscreening  

Arvid meddelar att regionerna kommer att kunna ansluta till det generiska kallelsesystemet för 

livmoderhalscancerscreening från Q1 2023, i enighet med tidplanen. De regioner som använder 

HKS kommer att flyttas över genom uppgradering. Region Stockholm har valt att gå över till 

HKS redan nu för att skynda på övergången.  

Helena meddelar att vår punkt om detta på SKR:s sjukvårdsdelegations möte är en 

informationspunkt som kommer att behöva följas upp med en rekommendationspunkt längre 

fram.  

Finansiering för Cytburken 2022 

Helena meddelar att det finns utrymme för att finansiera Cytburken med nationella 

screeningmedel under 2022.  

Beslut: Cytburken finansieras med nationella screeningmedel under 2022. RCC Väst rekvirerar 

medel för detta från SKR.  

Insamling av jävsdeklarationer i nationella grupper 

Anna-Lena lyfter frågan om hur jäv ska samlas in för nya medlemmar i de nationella 

arbetsgrupper som inte är vårdprogramgrupper. Helena föreslår att varje RCC ska tillsätta ett 

administrativt stöd för de nationella arbetsgrupper som man är stödjande för, motsvarande 

vårdprogramhandläggare, för att underlätta detta.  

Nationell handläggare för Min vårdplan 

Anna-Lena meddelar att annonsen för nationell samordnare Min vårdplan nu finns publicerad 

och uppmanar alla att sprida den.  

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Nationell arbetsgrupp för MDK: Marina Assarsson ersätter Lennart Falkmer från Norr. 

Nationell arbetsgrupp för prevention: Cecilia Hultstrand ersätter Senada Hajdarevic från Norr. 

 

 


