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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-10-27 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp (ersatt av Ralf Segersvärd under  

§§ 4–5 och 10–14) 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (ersatt av  

Anna Karevi Verdoes under §§ 11–14) 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 6 Ebba Hallersjö Hult  

§ 8 Ellen Brynskog, Catharina Östman 

§ 10 Lise-Lotte Risö Bergerlind,  

Ylva Hellstadius 

§ 12 Torbjörn Eles

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans meddelar att det har kommit in en handfull ansökningar till tjänsten som 

screeningsamordnare. Enligt tidigare beslut ska Johan Ahlgren och Hans Hägglund bereda 

ansökningarna inför beslut i samverkan. Thomas Björk-Eriksson läggs till i gruppen. 

Minnesanteckningar  

Den 5 oktober diskuterade vi patologifrågan men fattade inget beslut om hur vi ska gå vidare. 

Anna-Lena uppmanar beredningsgruppen att inte tappa frågan. 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 5 och 12 oktober fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Tillsättande av vårdprogramgrupp för cancerrehabilitering för barn  

Den 12 oktober utsågs Catherine Aaro Jonsson till ordförande för den nya 

vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering för barn. RCC Syd fick frågan om att vara 

stödjande RCC. 
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Beslut: RCC Syd utses till stödjande RCC för det nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering för barn.  

Beslut: Den nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering för barn tillsätts med 

följande medlemmar: Per-Erik Sandström (RCC Norr), Ingela Christensen (RCC 

Mellansverige), Anton Hillbom (RCC Stockholm Gotland). RCC Sydöst, Väst och Syd 

återkommer med representanter inom kort.  

Ny ordförande för den nationella vårdprogramgruppen för KML 

Nuvarande ordförande Leif Stenke vill kliva av sitt uppdrag efter flera års arbete. Gruppen 

föreslår Ulla Olsson-Strömberg som ny ordförande. Hennes jävsdeklaration läggs till 

handlingarna utan kommentarer.  

Beslut: Ulla Olsson-Strömberg utses till ny ordförande för den nationella vårdprogramgruppen 

för KML.  

3. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Kommunikation kring rapporten om vilande värdskap 

På förra mötet beslutade vi att tillfälligt avpublicera nyheten och rapporten om vilande värdskap 

för RCC. Alla har nu läst rapporten och är överens om att den kan publiceras. Vi diskuterar vad 

vi vill kommunicera i samband med publiceringen.  

Beslut: Johan får i uppdrag att göra ett förslag till nyhetstext och att cirkulera den i RCC i 

samverkan under veckan.  

Artikel i Cancerläkaren om RCC:s roll i kunskapsstyrningen 

Tidningen Cancerläkaren har publicerat en artikel där Marie Lawrence, Hans Hägglund och 

Anna-Lena Sunesson blivit intervjuade. Artikeln hänvisar till rapporten ovan (därav beslut att 

publicera rapport och nyhet).  

Kommande artiklar 

Lena Ivö berättar om kommande artiklar i Onkologi i Sverige, med tema rehabilitering, tjock- 

och ändtarmscancerscreening, suicidprevention, hematologi och uppföljning av läkemedel samt 

nationella cancerstrategin.  

Det har varit stort fokus på nyhetsartiklar om barncancer senaste tiden, en artikel per RCC.  

Kommunikation på de olika RCC 

Lena gör en genomgång av vilken kommunikation som är på gång i de olika regionernas regi. Vi 

kommenterar att vi gör många filmer, vilket är förhållandevis resurskrävande, och att vi gärna 

vill se uppföljning av hur stort genomslag filmerna får. Lena tar med frågan. 
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Utveckling av Kunskapsbanken 

Vi kommer att göra användartester inför lanseringen av den uppdaterade Kunskapsbanken där 

regimbiblioteket ingår. Över 20 personer har anmält att de vill delta i testerna. 

Utlysning av medel för arbete enligt EU:s cancerplan 

Man kommer att kunna söka medel för att arbeta kommunikativt med EU:s cancerplan. Lena 

återkommer med nyhetsutkast om detta. 

4. Läkemedelsregister – inför utbetalning av medel till regionerna 

Föredragande: Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark 

Fördelning av årets medel 

Den 13 april beslutade vi om en fördelningsnyckel för de tre miljoner kronor som vi avsatt för 

att stimulera registrering i register för läkemedel. Arvid visar en sammanställning av hur många 

rapporteringar regionerna har gjort och därmed hur medel ska fördelas. De tre regioner som 

gjort störst förbättring är Örebro, Västernorrland och Södermanland.  

Beslut: RCC i samverkan beslutar att fördela medel för läkemedelsregistrering utifrån den 

tidigare beslutade fördelningsnyckeln. Arvid får i uppdrag att ge Cancerteamets administratör 

Tove Kongsvold underlag för att skicka ut fakturaunderlag till regionerna.  

Beslut: Lena Ivö får i uppdrag att med hjälp av Arvid skriva en nyhet om fördelningen av 

medel för läkemedelsregistrering, och särskilt lyfta de tre regioner som gjort störst förbättring. 

Användning av medel nästa år 

Vi konstaterar att användningen av medel för att stimulera registrering inte längre har den effekt 

vi önskar och att vi nästa år bör använda medlen på ett annat sätt. Det är dock viktigt att 

kommunicera att vi inte släpper uppföljningen när vi slutar fördela medel.  

Samordningsgruppen uppföljning läkemedel får i uppdrag att ta fram förslag på hur medlen ska 

användas under nästa år. Medskick till gruppen är att medlen bör stimulera till någon typ av 

automatöverföring av läkemedelsdata.  

Vi konstaterar än en gång att det borde gå att intressera regionerna för system som ger insyn i 

hur läkemedelsbudgeten används. Thomas Björk-Eriksson berättar att Ingela Frank Lissbrant 

nyligen höll en föreläsning om hur IPÖ kan användas för att följa användningen av läkemedel. 

Den bör kunna paketeras och användas i kommunikationen med politiker.  

Beslut: Samordningsgruppen uppföljning läkemedel får i uppdrag att ta fram ett förslag för att 

stärka uppföljning av läkemedel för 2022. Presentation av förslag på internatet. 
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5. Remissvar på tillgänglighetsdelegationens delbetänkande 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena Brändström, Anna-Lena Sunesson och Lena Sharp har tagit fram ett förslag till 

remissvar på tillgänglighetsdelegationens delbetänkande SOU 2021:59 Vägen till ökad 

tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. Vi diskuterar och justerar svaret. 

Remissvaret tydliggör att RCC i samverkan svarar utifrån våra erfarenheter av cancervården, 

t.ex. uppföljningen av SVF. Sjukvårdsdelegationen svarar för SKR:s räkning. 

Beslut: Vi fastställer vårt remissvar på delbetänkandet SOU 2021:59 Vägen till ökad 

tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. Hans kommer att skriva på och skicka in 

det. 

6. Rapport om precisionsmedicin 

Föredragande: Ebba Hallersjö Hult och Hans Hägglund  

Srinivas Uppugunduri, Björn Ohlsson, Lena Ivö och Hans Hägglund har varit styrgrupp för 

uppdraget att ta fram en rapport om precisionsmedicin. Arbetet har utförts av Nollvision 

cancer. 

Ebba Hallersjö Hult från Nollvision föredrar utkastet. Hon lyfter att sjukvårdens strukturer inte 

är anpassade till att arbeta med precisionsmedicin eftersom vården är uppdelad per organ och 

behandlingstyp. Vi diskuterar att vården riskerar att tappa kompetens om man bryter upp 

organisationen för mycket och att vi därför vill att rapporten ska belysa hur 

precisionsmedicinfrågan kan hanteras i befintliga strukturer. Ebba lyfter också att rapporten 

föreslår ett närmare samarbete mellan akademin och rutinsjukvården. Vi uppmanar styrgruppen 

att inte bortse från de regionala och lokala nivåerna.  

Vi konstaterar att rapporten skulle vinna på att skalas ner och främst fokusera på vad politiker 

behöver veta för att kunna fatta beslut i frågor som rör precisionsmedicin. Styrgruppen tar med 

frågan för vidare arbete med utkastet. I rapporten föreslås att vi ska gå vidare med att göra en 

antologi, men det bedömer vi inte att vi behöver.  

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle rapporten ha varit klar i mitten av oktober för att 

kunna användas som underlag i diskussioner om nästa års överenskommelse. Ny tidplan blir att 

rapporten skickas in till departementet före årsskiftet.  

Beslut: Alla får i uppdrag att skicka kommentarer på rapporten till Ebba inom två veckor. 

Styrgruppen får i uppdrag att tillsammans med Nollvision skala ned rapporten utifrån 

diskussionen och kommentarerna och återkomma med en ny version. Deadline för att skicka in 

rapporten till departementet är vid årsskiftet. 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2021-10-27 

 5(8) 

 

 

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 

7. Vägen framåt 

Föredragande: Ulrika Berg Roos  

Vägen framåt-dokumentet är nu genomarbetat men innehåller några frågor och behöver ett nytt 

förord. Målet är att publicera dokumentet före årsskiftet. 

Beslut: Alla får i uppdrag att läsa igenom Vägen framåt och skicka kommentarer till Ulrika som 

sammanställer inför en slutdiskussion och fastställande. Hans skriver ett förord. 

8. RCC:s positionspapper inför ett rökfritt Sverige 

Föredragande: Ellen Brynskog och Catharina Östman 

Ellen Brynskog, ordförande i preventionsgruppen, presenterar ett förslag till positionspapper 

om ett rökfritt Sverige. Att ta fram ett sådant ingår i preventionsplanen. Ellen förklarar att 

avgränsningen är ”rökfritt” (inte tobaksfritt) eftersom det är där det finns evidens om 

kopplingen till cancer.  

Ellen lyfter fram att RCC inte kan besluta om de åtgärder som rekommenderas utan att 

positionspapperet ska användas för att påverka andra beslutsfattare. Det finns därför inte en 

tydlig mottagare utan de olika delarna vänder sig till de personer som har inflytande i respektive 

fråga, t.ex. hälso- och sjukvårdsdirektörer och politiska partier. Vi konstaterar att vi bör utnyttja 

det faktum att det är valår för att lyfta frågan politiskt.  

Ellen kommer att skicka ut dokumentet till cheferna när det är helt färdigställt så att alla kan 

kommunicera det internt inför publicering.  

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom positionspapperet för ett rökfritt Sverige. Alla får i 

uppdrag att skicka det till sina styrgrupper inför publicering för att samla synpunkter, främst 

synpunkter på hur det ska användas. Lena Ivö får i uppdrag att kommunicera det med SKR 

inför publicering. Ellen Brynskog och Lena Ivö får i uppdrag att ta fram en 

kommunikationsplan och återkoppla den till RCC i samverkan.  

9. Ledarskapsutbildningar 

Föredragande: Hans Hägglund och Göran Henriks 

I augusti beslutade vi att inte finansiera en nationell ledarskapsutbildning utan att i stället tillsätta 

en arbetsgrupp för att ta fram ett utbildningsmaterial och förslag på hur vi går vidare.  

Hans Hägglund, Srinivas Uppugunduri och Göran Henriks har berett frågan inför mötet. De 

föreslår att en tillfällig arbetsgrupp bildas som inte får det tidigare beslutade uppdraget utan  

i stället uppdraget att göra följande: 

1. Kartlägga 
a. vilka utbildningar som finns  
b. behovet av en eller flera chef- och ledarskapsutbildningar inom cancervården 
c. gemensamma kriterier för en utbildning (EU/OECI/läkarförbundet m.fl.) 
d. målgrupp/målgrupper (chefer i vården, processledare m.m.). 

2. Föreslå innehåll i utbildningarna (t.ex. systemkunskap, cancerstrategin m.m.).  
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Gruppen föreslår att kartläggningen presenteras på mötet den 7–8 december och att vi i januari 

ska fatta ett nytt beslut om chef- och ledarskapsutbildning enligt ÖK 2022.  

Beslut: Hans Hägglund, Göran Henriks, Srinivas Uppugunduri, Maria Rejmyr Davis och  

Anna Karevi Verdoes får i uppdrag att jobba vidare med kartläggning av ledarskapsutbildningar 

enligt förslag samt att rapportera den 7–8 december.  

10. Psykisk ohälsa och självmordsförebyggande arbete – hur kan RCC 

arbeta med frågan? 

Föredragande: Thomas Björk Eriksson, Lise-Lotte Risö Bergerlind och Ylva Hellstadius 

Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande i NPO psykisk hälsa och RPO psykisk hälsa i Region 

Väst berättar om Västra Götalands handlingsplan för suicidprevention. Hon lyfter att det finns 

ett tydligt samband mellan cancer och psykisk ohälsa inklusive risk för självmord, och att 

samma samband finns för andra grupper med svåra sjukdomar. Lise-Lotte framhäver att 

suicidprevention inte handlar om insatser i det akuta skedet utan om att tidigt agera på ett 

sådant sätt att självmord som utväg inte blir aktuellt. Ett sådant arbete förebygger även psykisk 

ohälsa generellt.  

Lise-Lotte lyfter att systemet med kontaktsjuksköterskor är en viktig suicidpreventiv åtgärd, 

både för patienter och närstående, och att de skulle kunna arbeta mer systematisk med att t.ex. 

identifiera riskindivider. En annan viktig åtgärd är att ha resurser att hantera krisreaktioner inom 

verksamheten, i stället för att remittera patienter till psykiatrin. Även adekvat smärtlindring är en 

viktig faktor.  

Vi konstaterar att förhållandevis få individer per år skulle kunna räddas genom insatser men att 

insatserna kan innebära en förbättrad psykisk hälsa för många fler.  

Ylva Hellstadius, ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering, 

meddelar att hon tar med sig frågan till vårdprogramgruppen.  

Beslut: Vi tar upp frågan om suicidprevention igen på internatet. Thomas och Hans bereder 

frågan. 

11. Finansiering av IPÖ under 2022 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan Ahlgren visar ett förslag till IPÖ-avtal mellan samtliga RCC. I avtalet ingår dels förslag till 

samfinansiering av IPÖ under 2022, dels en grund till plan för förvaltning och utveckling.  

En punkt i planen är att ha en gemensam dialog med regionernas leverantörer av 

vårdinformationssystem (genom regionernas kontaktpersoner) med fokus på insatser för 

implementering av IPÖ i regionernas vårdinformationssystem. Vi konstaterar att det är viktigt 

att de resurser som vi avsätter för IPÖ täcker kompetens för att jobba med detta.  
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En annan punkt är att eventuellt starta nya diagnoser, men Johan framhäver att detta måste 

föregås av ett nytt beslut i RCC i samverkan och en diskussion om hur arbetet skulle påverka 

övrigt arbete med IPÖ. 

Vi går laget runt och alla ställer sig bakom förslaget.  

Beslut: Vi fastställer förslaget till samfinansiering och planering av IPÖ för 2022. Johan får i 

uppdrag att cirkulera avtalet för påskrift och verkställa beslutet. 

12. INCA-budget 2022 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

På förra mötet fick Arvid och Torbjörn i uppgift att ta fram en konsekvensbeskrivning av 

förslaget att minska kostnaderna för INCA för att få budget i balans (i stället för att skjuta till 

resurser från alla RCC). Torbjörn visar de budgetposter som skulle kunna tas bort och vilka 

konsekvenser det skulle få. Förslaget innebär att underskottet kan minskas något men inte helt 

utan stora konsekvenser.  

Vi konstaterar att vi kan skjuta till medel som täcker det resterande underskottet för 2022 men 

att vi under Q1 2022 behöver ha en mer djupgående genomgång av hur vi ska hantera IT-

kostnader under kommande år. 

Några RCC vill samordna faktureringen för IPÖ och INCA, och Arvid kommer att diskutera 

detta med var och en innan fakturorna skickas ut. 

Beslut: Samtliga RCC finansierar underskottet i INCA-budgeten solidariskt genom en 

engångsöverföring. Arvid får i uppdrag att ordna fakturaunderlag.   

13. Övriga frågor 

Seminarier om screening  

Helena Brändström rapporterar från Socialstyrelsens dialogforum om screening. En fråga som 

diskuterades där var att använda geomapping på DeSO-nivå för att kunna göra en intervjustudie 

med personer i områden med lågt deltagande. Björn rapporterar att han kontaktat den 

nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention med frågan om en 

geomappingrapport men att gruppen men inte kommit till beslut än.  

Det seminarium som vi själva planerat för politiker går inte att genomföra inom ramen för 

politikerinfo på SKR som vi hoppats eftersom programmet är fullt. Arbetsgruppen går vidare 

med att planera det i en annan form. Lena Ivö är sammankallande.  

Flera chefer har blivit inbjudna till Cancerfondens seminarium i december om ojämlikt 

deltagande i screening. Vi konstaterar att vi hade flera invändningar mot Cancerfondens rapport 

om screening och att vi inte vill bidra till att den får legitimitet genom att delta i seminariet. 

Helena får i uppdrag att svara Cancerfonden och berätta att vi planerar ett eget seminarium 

samt att vi gärna diskuterar frågorna inför deras nästa rapportsläpp.  

Beslut: Helena formulerar ett svar till Cancerfonden om deras screeningseminarium. 
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Enkät Skandionkliniken 

Vi går igenom frågorna i Skandionklinikens enkät och diskuterar dem som underlag för allas 

enskilda svar. Johan och Thomas skickar ut sina redan inskickade svar till övriga gruppen. 

14. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

NVP hjärntumörer, ny representant från RCC Syd: Anna Rydelius, neurolog på SUS. 

 


