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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-12-14 

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 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

De nya restriktionerna innebär att vi bör ställa om det planerade internatet den 26–27 januari till 

ett digitalt möte. Beredningsgruppen tittar på möjligheten att dela upp mötet till två dagar med 

luft mellan.  

Helena Brändström berättar att canceröverenskommelsen är framme vid sista steget i processen 

före fastställandet och att den förmodligen kommer att vara helt klar till vårt nästa möte. När 

riksdagen har fattat beslut om samtliga överenskommelser på sjukvårdsområdet kommer SKR 

att publicera en nyhet, och då publicerar även vi på cancercentrum.se. Vi kommer att göra 

separat kommunikation om enskilda delar i överenskommelsen i januari.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 30 november fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom är uppdaterat med ett nytt 

läkemedelskapitel där nya kombinationsbehandlingar har arbetats in. Kapitlet har inte varit på 

remissrunda men är avstämt med NAC.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom fastställs. 
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3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Kommunikatörerna har haft möte med 1177 och har kommit överens om att ha månadsvisa 

möten tillsammans under nästa år, i förhoppning om att öka tempot i gemensamma processer.  

En film om koloskopi till 1177 är snart klar. 

Tidningen Sjukhusläkaren har en bra artikelserie om SVF i sitt senaste nummer.  

4. Policy för nationella arbetsgrupper 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson 

På ett tidigare möte diskuterade vi behovet av en gemensam policy för nationella arbetsgruppers 

möten. Anna-Lena har sammanställt vad som behöver ingå och beredningsgruppen har tagit 

fram ett förslag utifrån policyn för nationella vårdprogramgrupper. Vi diskuterar följande 

skrivning inför beslut på nästa möte: 

”Grundpolicyn är att NAG får boka totalt 2 heldagsmöten per år, antingen vid olika tillfällen 

eller som internat med övernattning. Stödjande RCC står för lokalkostnad inkl. förtäring och ev. 

övernattning för alla inbjudna. Resor bekostas av respektive RCC för sina representanter. 

Gruppen får bjuda in externa gäster efter avstämning med stödjande RCC. Stödjande RCC 

bekostar resa för externa gäster efter överenskommelse. Stödjande RCC sköter administrationen 

kring möten.” 

Vi konstaterar att det kan bli en ojämn kostnadsfördelning mellan RCC när stödjande RCC ska 

betala boende för alla i gruppen men att det är en stor administrativ fördel att boka boendet 

som en del i ett paket.  

5. CAMP Sweden  

Föredragande: Göran Henriks 

Göran uppmanar alla att anmäla sig till IHI-mötet. Vi går igenom den planerade agendan och 

beslutar att ge en mindre grupp i uppdrag att ta fram förslag till tema för ”cancerbordet” samt 

förslag till teman för diskussioner i open space under CAMP Sweden-dagen. Gruppen får med 

följande spontana förslag på teman: IPÖ, cancerrehabilitering, prevention, tillgänglighet, tidig 

upptäckt, kompetensförsörjning.    

Beslut: Göran Henriks, Lena Sharp, Hans Hägglund och Thomas Björk-Eriksson tar fram 

förslag till teman för diskussioner under IHI-konferensen. Göran sammankallar.  
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6. Övriga frågor 

Remissvar på Socialstyrelsens föreskrift om livmoderhalscancerscreening 

Socialstyrelsens föreskrift om livmoderhalscancerscreening är på remiss, och remissförfrågan 

har gått till vår arbetsgrupp, RCC i samverkan och SKR. Helena föreslår att RCC i samverkan 

ska lämna ett svar som innebär att vi ställer oss bakom vår arbetsgrupps förslag.  

I både Västra Götaland och Stockholm har RCC lämnat underlag till regionens svar. Lena 

kommenterar att det är viktigt att den nationella arbetsgruppens svar även har ett 

verksamhetsperspektiv. Föreskriften har ett tydligt medborgarperspektiv med fokus på valfrihet. 

Vi bör betona att regionerna måste kunna sätta tydliga rutiner för hur valmöjligheterna ska 

hanteras, för att kunna arbeta effektivt. Helena förmedlar underlagen från Väst och Stockholm 

till arbetsgruppen. 

Sista svarsdag är den 10 januari. Helena ber om förlängning till den 11 januari för att vi ska 

kunna ta beslut på mötet den 11 januari.  

Beslut: Helena uppmanar den nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention att 

skicka sitt remissvar till henne inför beslut. Helena formulerar ett förslag till svar från RCC i 

samverkan. Vi fattar beslut om dessa den 11 januari eller på mejl före det. 


