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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-10-19 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Ralf Segersvärd 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Gustav Ekbäck 

Anna Karevi Verdoes 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 5 Torbjörn Eles

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena Brändström är tillförordnad cancersamordnare under Hans Hägglunds semester.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 5 och 12 oktober är utskickade och fastställs på nästa möte. 

2. Livmoderhalscancerprevention – rapport från sjukvårdsdelegationen 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena hade en informationspunkt på förra veckans möte med SKR:s sjukvårdsdelegation om 

status för det planerade generiska kallelsesystemet för livmoderhalscancerscreening och om 

projektet att utrota livmoderhalscancer. Helena uppfattade att delegationen var positiv till båda 

frågorna. På nästa möte (mitten av november) tas frågorna upp igen för att delegationen ska 

fatta beslut om att rekommendera införandet av kallelsesystemet och anslutning till 

utrotningsprojektet i regionerna.  

Underlaget till nästa möte ska innehålla faktaunderlag och argument som politikerna i 

delegationen kan använda i kommunikationen med sina regioner om att följa delegationens 

rekommendation. Det kan också fungera som RCC:s gemensamma budskapsplattform i 

frågorna. Helena tar fram detta i samarbete med arbetsgruppen för 

livmoderhalscancerprevention. 

3. Rapporten om vilande värdskap 

Föredragande: Helena Brändström och Lena Ivö 

Rapporten om värdskap för NPO cancer som togs fram i vintras är nu omarbetad och 

företrädare för kunskapsstyrningen har sagt ok till att publicera. Lena Ivö berättade redan den 
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25 maj om att det var på gång men arbetet blev sedan försenat. Rapporten är nu publicerad med 

en nyhet på cancercentrum.se. Nyheten är avstämd med Hans Hägglund och med företrädare 

för kunskapsstyrningen.  

Cheferna framhåller att de gärna vill läsa igenom rapporten i sin slutliga form innan den 

kommuniceras och Lena får därför i uppdrag att tillfälligt avpublicera den. Vi tar upp frågan på 

nästa möte för att diskutera hur vi ska kommunicera om rapporten. Lena berättar att tidningen 

Cancerläkaren skriver en artikel om RCC:s förhållande till kunskapsstyrningen och att det skulle 

vara bra om rapporten var publicerad när artikeln kommer ut. Lena kontrollerar planerat datum. 

Beslut: Rapporten och nyheten om vilande värdskap avpubliceras tillfälligt. På nästa möte 

diskuterar vi vad vi vill kommunicera i samband med publiceringen. 

4. Nationella arbetsgruppen för utbildning av sjuksköterskor inom 

strålbehandling 

Föredragande: Helena Brändström 

Uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för utbildning av sjuksköterskor inom 

strålbehandling fastställdes 25 maj, med RCC Väst som stödjande. Karin Ahlberg är föreslagen 

som ordförande. Hennes jävsdeklaration läggs till handlingarna utan kommentarer.  

Beslut: Följande personer utses som medlemmar i den nationella arbetsgruppen för utbildning 

av sjuksköterskor inom strålbehandling: Karin Ahlberg (ordförande), Per Fransson (RCC Norr), 

Nassrin Yosefi Salekdeh (RCC Mellansverige), Yvonne Wengström (RCC Stockholm Gotland), 

Ingrid Tillgren (RCC Sydöst), Eva-Lotte Stigebratt (RCC Väst), Ingrid Kristensen (RCC Syd), 

Maria Furberg (representant för Skandionkliniken). 

5. INCA-budget 2022 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Arvid och Torbjörn återknyter till frågan från förra mötet om budget för INCA 2022. I nuläget 

finns ett underskott i budgeten. Arvid visar två förslag till hantering där det ena innebär att 

utgifterna minskas och det andra att intäkterna ökas genom att respektive RCC skjuter till en 

summa. Vi diskuterar orsaker till underskottet, vilka konsekvenser de två alternativen skulle få 

samt möjliga långsiktiga lösningar.  

Beslut: Arvid och Torbjörn får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av de två 

alternativen för INCA-budget 2022 inför beslut på nästa möte.  

6. Övriga frågor 

Gemensamt svar på enkät om protonbehandling 

Flera chefer har fått en enkät från Skandionkliniken med frågor om hur svensk 

protonbehandling bör utvecklas. Vi diskuterar om vi bör skicka in ett gemensamt svar.  
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Beslut: Vi samlar ihop våra synpunkter om protonbehandling utifrån den utskickade enkäten så 

att alla kan svara enskilt men utifrån ett gemensamt underlag. Vi tar upp frågan på nästa möte. 


