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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-11-09 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 27 oktober och 2 november fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Nationellt vårdprogram för hudlymfom 

Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom är uppdaterat med anpassning till ny 

nomenklatur (SNOMED-koder) och tydligare hänvisningar till andra lymfomvårdprogram. Det 

har inte varit på remissrunda. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom fastställs. 

3. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Maria Rejmyr Davis har föreslagit att vi ska göra en artikelserie om arbetet med Comprehensive 

Cancer Center (CCC) i Sverige. Det finns sedan tidigare (13 april 2021) en arbetsgrupp med 

uppdrag att ta fram förslag på hur RCC:s arbete med stöd till CCC-ackreditering ska drivas. Den 

gruppen tar på sig att komma med ett förslag till hur en artikelserie kan utformas, som en del i 

det övriga uppdraget. Lena Ivö knyts till gruppen. Vi kommenterar att det är viktigt att arbetet 

blir ett samarbete mellan RCC och linjeorganisationerna.  
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4. Diskussion inför internatet 

Vi diskuterar vilka punkter vi ska lägga fokus på under internatet den 7–8 december. Vi är 

överens om att vi bör lägga tid på att diskutera några centrala frågor. Beredningsgruppen 

kommer att komma med förslag till dagordning utifrån förslagen. 

5. Övriga frågor 

Diskussion om kvalitetsregisters värde i vården 

Lena Sharp tar upp att det pågår flera diskussioner bland linjechefer som ifrågasätter värdet av 

de nationella kvalitetsregistren. Vi konstaterar att kritiken mot registren delvis bygger på 

okunskap, delvis grundar sig i faktiska brister. I dialogen med verksamheterna behöver vi därför 

både informera om vilket värde registren kan tillföra och fånga upp vilka aspekter vi bör lägga 

mest fokus på att utveckla. En sådan dialog kräver att vi är tillgängliga och relevanta för 

verksamheterna.  

Det finns flera förslag på åtgärder i rapporten om vårdprogram och kvalitetsregister och den 

arbetsgrupp som fått i uppdrag att gå vidare med dem kommer att komma med förslag inom 

kort.    

Remissvar till Läkemedelsverket 

Vi har fått en föreskrift på remiss: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om 

kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel.  

Hans Hägglund får i uppdrag att skicka remissförfrågan vidare till Nätverket för 

universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO), Svensk onkologisk 

förening samt Svensk förening för hematologi, med en fråga om de vill bidra till vårt remissvar.  

Personcentrerat vårdförlopp för palliativ vård  

Helena Brändström meddelar att ett nytt personcentrerat vårdförlopp för palliativ vård kommer 

att gå på remiss den 15 november. Vår arbetsgrupp för palliativ vård har ingått i arbetsgruppen 

som tagit fram det och de vill därför inte lämna remissvar. Helena ber alla att uppmärksamma 

övriga processledare på att man kan lämna svar.  

Avtackning av Bo Alm 

Bo Alm kommer att delta i middagen efter mötet den 7 december. Han kommer att avtackas på 

SKR den 8 december kl. 16.30. Då kommer även Gunilla Gunnarsson att delta. Alla är 

välkomna att delta i avtackningen och vi avslutar mötet kl. 16.00 för att hinna i tid. 

 


