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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-11-30 

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 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 2 Ellen Brynskog  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

CCC 

Hans meddelar att Björn Ohlsson kommer att delta i det EU-projekt om CCC som Hans 

berättade om den 23 november.   

Utbetalning av SVF-medel 

Hans meddelar att alla regioner får SVF-medel efter inlämnad rapportering. Både regeringen 

och RCC har publicerat nyheter om detta. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 18 och 23 november fastställs. 

2. Kommunikationsplan för positionspapperet Rökfritt Sverige 

Föredragande: Ellen Brynskog 

Ellen Brynskog, ordförande i preventionsgruppen, berättar att positionspapperet Rökfritt 

Sverige nu är färdigt efter språkgranskning och mindre revideringar. Hon och Lena Ivö föredrar 

en kommunikationsplan. Positionspapperet ska användas i påverkansarbete och i samarbete 

med andra organisationer. Primära målgrupper är lagstiftare, politiker i regionerna och hälso- 

och sjukvårdsdirektörer. Steg två är kommunikation med primärvården.  

Vi konstaterar att frågan är aktuell för hela kunskapsorganisationen. Vi ser också att vi bör knyta 

ihop de aktiviteter som vi redan gör på området och sammanställa ”våra bidrag”. t.ex. 

utbildningen för skolsjuksköterskor.  

Beslut: Kommunikationsplanen för positionspapperet Rökfritt Sverige godkänns.  
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3. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Lungcancerföreningen har skrivit en debattartikel i Dagens Medicin med budskapet att det 

behövs insatser för att hitta lungcancer tidigt. Ett förslag är att lägga till trötthet som 

ingångskriterium i SVF för lungcancer. Lena föreslår ett kort svar med budskapet att tidig 

upptäckt är prioriterat men SVF Lungcancer är inte rätt verktyg för att fånga diffusa symtom. 

Helena Brändström och Ulrika Berg Roos får i uppdrag att formulera svaret. 

Lena berättar att kommunikatörerna har påbörjat ett arbete med att samla ihop framgångsrika 

kommunikationsprodukter för att vi ska kunna återanvända dem.  

4. Uppdragsbeskrivning NAG Cancerrehabilitering 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis 

NAG Cancerrehabilitering har skrivit en ny uppdragsbeskrivning utifrån diskussionen den  

18 november.  

Beslut: Den uppdaterade uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för 

cancerrehabilitering fastställs.  

5. Ersättning för läkemedelsregistrering 

Arvid visar ett uppdaterat underlag för utbetalning av extramedel till de regioner som ökat sin 

inrapportering till läkemedelsregistret mest. Det har visat sig vara väldigt jämnt på tredjeplatsen 

och förslaget är därför att vi reviderar tidigare beslut och låter Dalarna och Södermanland dela 

på tredjeplatsen. Det innebär att Örebro och Västernorrland får 200 000 kr vardera medan 

Södermanland och Dalarna får 100 000 kr vardera. 

Vi kommer att göra en nyhet där vi även publicerar en tabell med antal inrapporteringar per 

region, men vi kommer inte att göra någon rapport. Årsrapporten är planerad till maj eller juni.  

På internatet kommer Arvid att presentera förslag till åtgärder för att öka inrapporteringen 

under 2022. 

Tove Kongsvold kommer att skicka ut faktureringsunderlag till regionerna från SKR. 

Beslut: Den uppdaterade planen för utbetalning av medel för läkemedelsregistrering fastställs. 

6. Kvalitetsregister 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena Sharp har följt upp den kritik mot kvalitetsregistren som vi diskuterade den  

9 november. Hennes bild är att kritiken är mer allmänt riktad mot bristen på automatöverföring 

och liknande.  

På internatet kommer vi att diskutera hur vi ska jobba framåt med uppföljning av 

vårdprogrammen genom kvalitetsregistren.  
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7. Övriga frågor 

RCC i samverkan och Nollvision cancer 

Thomas Björk-Eriksson föreslår att vi på internatet i januari ska diskutera hur RCC i samverkan 

bäst kan samverka med Nollvision cancer.  

MVP-samordnare 

Anna-Lena Sunesson berättar att rekryteringen av en samordnare för Min vårdplan är klar. Det 

var 16 sökande varav flera mycket bra kandidater. Den nya samordnaren börjar den 1 februari 

men kommer att kunna ha avstämningar med nuvarande samordnarna under december.  

Anna-Lena lyfter att det kommer att behövas ytterligare någon i organisationen som kan 

publicera i Stöd och behandling. Just nu finns en person i Sydöst som gör det på 20 procent. 

Srinivas lyfter att det bör finnas fler i regionerna som har kunskap om Stöd och behandling och 

som skulle kunna täcka upp när det blir publiceringstoppar. Vi kommer också undersöka om 

det går att hitta en konsultlösning. 

Rapport om rökning och cancerbehandling 

Johan Ahlgren berättar att vi i dag publicerar en rapport om hur rökning påverkar 

cancerbehandling, utifrån en genomgång av cirka 9 000 referenser. Samma arbetsgrupp har fått i 

uppdrag att göra motsvarande genomgång för alkohol.  

Screeningmedel 

Helena meddelar att det finns screeningmedel kvar i budgeten. Hon ber alla att fundera på om 

det finns relevanta insatser att använda dessa medel till.  

Genomlysning av den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen i Sydöst 

Srinivas berättar om den genomlysning som gjorts av hur den sjukvårdsregionala 

nivåstruktureringen av viss kirurgi har påverkat akutkirurgin. Genomlysningen är gjord av 

Karsten Offenbartl och visar att de problem som uppstått inom akutkirurgin har andra orsaker 

än nivåstruktureringen. Srinivas får i uppdrag att bjuda in Karsten till ett kommande möte. 

 


