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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-01-27 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp  

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 4 Karin Mellgren, Christina Landegren, 

Josefine Palle 

§ 5 Christina Landegren, Katja Vuollet 

Carlsson samt Nationella patient- och 

närståenderådet, PNR   

§ 8 Karsten Offenbartl

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans meddelar att IHI-konferensen är flyttad till juni.  

Helena berättar att Statens haverikommission har fattat beslut om att utreda fördröjning av vård 

vid bukspottkörtelcancer. Kommissionen har hört av sig till Helena som kopplat dem vidare till 

vårdprogrammets ordförande Bobby Tingstedt. Vi konstaterar att flera anmälningar har gjorts 

till IVO från Region Skåne och att situationen även har tagits upp i Dagens Medicin.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 25 januari fastställs. 

2. Utbildning om barn i palliativ vård 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis 

I årets överenskommelse står att vi ska ta fram en utbildning om barn i palliativ vård.  

Maria Rejmyr Davis berättar om de fem filmer som har tagits fram i RCC Syd och som snart är 

klara för spridning. Arbetet samordnas av Charlotte Castor och Mimi Taylor i samverkan med 

vårdprogramgruppen för palliativ vård av barn. Filmerna utgår från det nationella 

vårdprogrammet vilket innebär att de gäller alla barn i palliativ vård och inte bara barn med 

cancerdiagnos. Filmerna ska kunna användas som introduktion i ämnet och som 

diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar m.m.  
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RCC i samverkan bedömer att uppdraget i överenskommelsen är genomfört i och med 

produktionen av filmerna och att vi under året bör fokusera på att sprida filmerna, i samverkan 

med andra NPO. Utvärderingen av filmerna kan sedan bilda underlag för beslut om vidare 

arbete, t.ex. med fördjupat utbildningsmaterial. Innan vi fattar beslut om att inte producera mer 

material i år bör vi dock inhämta vårdprogramgruppens synpunkter.  

Vi bjuder in Charlotte Castor och Mimi Taylor till ett möte när filmerna är klara för spridning, 

för att ta del av kommunikationsplanen. Vi vill också gärna ha en dragning om hur RCC Syd 

arbetar med att organisera palliativ vård av barn eftersom arbetet beskrivs som framgångsrikt.  

Beslut: Maria Rejmyr Davis får i uppdrag att stämma av med vårdprogramgruppen för palliativ 

vård för barn om det finns behov av att producera ytterligare utbildningsmaterial under året 

utöver de framtagna filmerna.  

3. Precisionsmedicinrapporten 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans meddelar att arbetsgruppen föreslår att rekommendationerna tas bort ur 

precisionsmedicinrapporten och omarbetas till att uppmärksamma behov. Gruppen föreslår 

också att GMS får rapporten på remiss innan den kommer tillbaka till RCC i samverkan. 

Målsättningen är att den ska kunna publiceras före slutet av mars. RCC i samverkan ställer sig 

bakom detta.  

I årets överenskommelse har vi uppdraget att stödja implementeringen av precisionsdiagnostik. 

Hans uppmanar alla att fundera på hur vi ska ta oss an det. Cancergenomikgruppen är en 

naturlig arbetsgrupp för uppdraget. De vill ha en avstämning i mars eller april. Ett medskick till 

gruppen inför detta är att ny diagnostik måste implementeras i klinisk vardag och att 

vårdprogramgrupperna är en nyckel till detta.  

Vi ser att vi kommer att behöva ytterligare en arbetsgrupp som arbetar med frågan eftersom 

uppdraget är bredare än cancergenomik, men vi avvaktar med beslut om det till efter att 

cancergenomikgruppen har lagt sin plan.  

4. Barncancer 

Föredragande: Karin Mellgren, Christina Landegren, Josefine Palle, Lena Ivö 

Riktlinjer i samband med protonstrålning för barncancer – uppföljning från den 11 januari 

Vi återupptar frågan från 11 januari om vilket stöd som bekostas för barn som behandlas vid 

Skandionkliniken i Uppsala. Josefine Palle deltar och svarar på frågor.  

Josefine berättar att barnen i regel är i Uppsala 6–7 veckor tillsammans med hela eller delar av 

sina familjer. Några vårdas inneliggande men det vanligaste är att de bor på Ronald McDonald 

hus som ligger invid sjukhuset. Ronald McDonald hus fakturerar hemregionen genom 

Akademiska sjukhuset.   
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På Akademiska sjukhuset finns lekterapi, men den riktar sig till de barn som vårdas inneliggande 

vilket alltså exkluderar de flesta barn som vårdas på Skandionkliniken. På Ronald McDonald 

hus finns lekhörnor och liknande men inte någon lekterapi. Förslaget från Nationella 

arbetsgruppen för barncancer är därför att barnen på Skandionkliniken ska få tillgång till 

lekterapin på Akademiska sjukhuset och att sjukhuset ska fakturera hemregionerna enligt en 

schablon.  

En barnutbildad kontaktsjuksköterska skulle behövas på kliniken eftersom de sjuksköterskor 

som finns där i dag inte har särskild barnutbildning. 

Kurator och psykolog finns på Skandionkliniken men skulle behöva utökat uppdrag för att 

kunna jobba förebyggande. Ett projekt för detta finansieras med medel från den nationella 

arbetsgruppen för barncancer.  

RCC i samverkan har inte mandat att besluta om finansieringen av kontaktsjuksköterska och 

lekterapi men ställer sig bakom att gruppen driver förslagen i relevanta instanser.   

Beslut: RCC i samverkan ställer sig bakom att nationella arbetsgruppen för barncancer driver 

förslagen om kontaktsjuksköterska och lekterapi för barn som vårdas på Skandionkliniken samt 

att kurator och psykolog finansieras av arbetsgruppens projekt under 2022. Hans meddelar 

beslutet till Josefine Palle.    

Organisation av barncancerarbetet samt arbete under 2022 

Karin Mellgren visar hur den nationella arbetsgruppens arbete är organiserat i relation till 

befintliga och tidigare grupperingar. 

Karin och Christina berättar om centrala områden för årets arbete: 

• Hemsjukvård och palliativ vård. Arbetet kommer att fokusera på cancerpatienter men 
med andra diagnoser i åtanke.  

• Basstandard för psykosocialt stöd till barncancerpatienter och föräldrar.  

• Nationell utbildningssatsning om barn med förvärvad hjärnskada för t.ex. 
Försäkringskassan.  

• Kvalitetsregistrets roll för kvalitetsarbete inom barncancervården.  

• Diskussion om hur nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder ska implementeras – 
hur bör man handlägga barn med konstaterat ökad risk för cancer.  

I ett längre perspektiv diskuterar arbetsgruppen hur de kartläggningar och utredningar som nu 

görs ska tas vidare, om de basstandarder som tagits fram skulle kunna samlas i ett dokument 

samt vilka verktyg från RCC:s övriga arbete som är prioriterade att implementera på 

barncancerområdet. Vi kommenterar att vi välkomnar att gruppen prioriterar mellan områdena 

men att arbetet med de verktyg som man väljer att använda ska bedrivas enligt samma arbetssätt 

som RCC:s övriga arbete, t.ex. arbete med vårdprogram och Min vårdplan.  

Karin lyfter frågan om gruppens mandat. Vi sammanfattar att barncancergruppen är vår 

expertgrupp och att vi litar på deras förmåga att bedöma hur arbete bör prioriteras och hur 

medel bör användas. RCC i samverkan fastställer gruppens handlingsplan och budget, och efter 

det kan gruppen fatta beslut som ligger inom ramarna för dem. Om gruppen vill avvika från 
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budgeten och handlingsplanen kan man lyfta det till RCC i samverkan för diskussion och beslut. 

Avtal och överenskommelser ska dock skrivas på av en RCC-chef och inte av arbetsgruppen.  

Kommunikationsresurser  

Lena Ivö berättar att den nationella kommunikationsgruppen som ska jobba med barncancer 

har sitt första möte i morgon. Man kommer då bland annat att diskutera hur man ska arbeta när 

man köper in kommunikationshjälp från konsulter.  

5. Möte med PNR 

Föredragande: Hans Hägglund, Christina Landegren, Alexandra Andersson i Nationella patient- och 

närståenderådet, PNR, deltar liksom Katja Vuollet Carlsson 

På mötet deltar det nationella patient- och närståenderådet, PNR.  

Hans Hägglund ger en kort bakgrund till hur RCC är organiserat och vad vi arbetar med, med 

utgångspunkt i cancerstrategin. 

Alexandra Andersson, ordförande i Nationella patient- och närståenderådet, visar de frågor som 

man vill att RCC ska prioritera under året. Rådet efterlyser framför allt aktiviteter för att höja 

deltagandet i screening samt för att öka inklusionen i studier.  

Vi konstaterar att vi har samsyn i vad som är prioriterat och Hans sammanfattar de aktiviteter 

som RCC just nu driver inom screening och forskning. Vi konstaterar att RCC ofta behöver 

driva frågor i regionerna och att ett aktivt PNR kan vara en dragkraft i detta.  

RCC i samverkan lyfter att patientsamverkan kommer att behövas i det pågående arbetet med 

Comprehensive Cancer Center, CCC, framför allt på regional nivå. Vi uppmanar PNR att under 

valrörelsen uppvakta regionpolitiker med budskapet att RCC gör skillnad i regionerna och att 

regionerna i högre grad ska satsa på t.ex. kontaktsjuksköterskor, rehabilitering och IPÖ.   

6. Nollvision cancer – organisation och arbetssätt 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans sammanfattar historien bakom Nollvision cancer och tydliggör vilka som är partners. De 

som är formella partners och alltså har skrivit under ansökan till Vinnova är SKR, AstraZeneca, 

Electa och Handelshögskolan. De formella parterna bildar en ledningsgrupp som sammanträder 

en gång per månad. Hans ingår i ledningsgruppen som representant för SKR. Utöver dessa 

nämns ett antal organisationer och företag som partners på Nollvisions webbplats, bland annat 

RCC, men dessa har ingen formell roll. På webbplatsen och i andra sammanhang görs ingen 

skillnad på formella partners och övriga.  

Vi diskuterar hur samverkan sker och konstaterar att det finns en risk att Nollvision och RCC 

blandas ihop eftersom Hans är företrädare för båda organisationerna och eftersom Nollvisions 

logga och grafiska profil liknar RCC:s. Detta kan vara problematiskt eftersom flera 

läkemedelsföretag är partners i Nollvision. Vi sammanfattar med att vi har en tydlig jävspolicy  

för enskilda personer inom RCC och att detsamma måste gälla RCC som organisation. Därför 
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är det viktigt att det finns avtal i alla projekt där RCC nämns som partner. Sådana avtal bör 

skrivas på av en RCC-chef eller av Hans efter beslut i RCC i samverkan. Det bör även finnas 

avtal när Nollvision gör arbete åt RCC. Det finns flera exempel på projekt där det är oklart om 

det finns avtal och det är också oklart vad det innebär att RCC nämns som partner för 

Nollvision som helhet.    

Vi konstaterar att det finns flera områden där Nollvision och RCC har möjlighet att driva frågor 

tillsammans på ett mycket positivt sätt och att det därför är viktigt att reda ut de formella 

frågorna så att de inte blir ett hinder. Vi ser också att vi gärna skulle få mer återkoppling från de 

projekt där RCC är partner och att Hans gärna får komma med korta och regelbundna 

rapporter.  

Hans tar med sig RCC i samverkans synpunkter till Nollvision cancer. Vi fattar inga beslut om 

återkoppling eller om framtida arbetssätt.   

7. Nationell screeningsamordnare  

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans Hägglund, Johan Ahlgren och Lena Sharp har intervjuat två personer för rollen som 

screeningsamordnare, båda anställda på RCC Väst. De har olika profil och Hans, Johan och 

Lena föreslår därför att de två personerna ska dela på uppdraget, med varsin 

uppdragsbeskrivning och 50 procent var av en heltidsanställning. RCC i samverkan ställer sig 

positiva till detta. 

Screeningsamordnarna kommer att ha sin anställning på RCC Väst men finansieras med 

nationella medel. De bör ingå i cancerteamet eftersom de frågor som de ska samordna nu delas 

mellan Arvid, Hans och Helena. Anna Karevi Verdoes bedömer att de kan komma igång med 

uppdraget runt den 1 april.  

Vi planerar in en avstämning med screeningsamordnarna i maj för att besluta om en 

handlingsplan för året.  

Beslut: Vi ger uppdraget som screeningsamordnare till Anna Sandelin och Elin Ljungqvist,  

50 procent av en heltid var. Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark får i uppdrag att 

formulera två uppdragsbeskrivningar till screeningsamordnarna och återkomma med dem för 

beslut.  

8. Konsekvensanalys av genomförd nivåstrukturering på länskirurgin i 

Sydöstra sjukvårdsregionen 

Föredragande: Karsten Offenbartl 

Karsten Offenbartl berättar om slutsatserna i rapporten Nivåstrukturering cancersjukdomar – 

Effekter på övrig sjukvård; från läns- och länsdelssjukhus till Universitetssjukhus i sydöstra 

sjukvårdsregionen. Karsten är docent i kirurgi vid Lunds universitet och tidigare överläkare i 

Region Jönköpings län.  
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Karstens övergripande slutsats är att nivåstruktureringen har stärkt samverkan mellan de olika 

enheterna i sjukvårdsregionen och att den har fått positiva effekter på systemet som helhet. Han 

anger att MDK-systemet har varit centralt för samverkan och att kontaktsjuksköterskorna har 

spelat en mycket viktig roll. Karsten lyfter att det finns ett växande problem med att rekrytera 

övre gastro-kirurger men att det har andra orsaker än nivåstruktureringen.  

Rapporten har hittills bara spridits i Sydöstra sjukvårdsregionen men vi konstaterar att 

slutsatserna kan vara intressanta även för andra regioner. Srinivas tar med sig detta.  

Vi tackar Karsten för dragningen. 

9. Övriga frågor 

Årets kontaktsjuksköterska 

Vi har tidigare diskuterat om utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska respektive Årets 

processledare ska kunna ges till mer än en person. Nationella arbetsgruppen för 

kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan framför att nomineringarna i första hand bör ges till en 

person. Vi diskuterar detta och konstaterar att utmärkelsen bör kunna ges till ett team eller ett 

par, om de arbetar tätt ihop. Däremot bör de inte kunna delas mellan två personer som var och 

en på sitt håll gjort ett förtjänstfullt arbete.  

Anna-Lena Sunesson framför att nomineringstexterna bör fokusera på hur personerna har 

utvecklat rollen och arbetssättet, inte på att personerna t.ex. är bra på att bemöta patienter.  

Beslut: Nomineringarna till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare kan delas 

mellan flera personer om de jobbar tillsammans i team.  

Jävsdeklaration Marie Klintman, föreslagen representant i NAC 

Marie Klintman är föreslagen som ny representant i NAC för RCC Syd. Av hennes 

jävsdeklaration framgår att hon får ersättning till eget företag för ett utbildningsuppdrag. Om 

hon kan ordna så att ersättningen går till kliniken i stället kan vi godkänna henne som 

representant i NAC. RCC Syd kommunicerar och återkommer inför beslut.  

Vården i siffror  

Vården i siffror efterfrågar en person som kan granska en längre text om cancerfall.  

Johan Ahlgren tar på sig uppdraget.  

Förlänga RCC i samverkan den 10 eller 24 maj 

Vi har felaktigt planerat ett heldagsmöte i samband med RCC-dagarna. För att kompensera 

behöver vi förlänga ett närliggande möte. 

Beslut: Mötet den 10 maj förlängs till klockan 9–12.  
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10. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Nationella vårdprogramgruppen för MPN: Anneli Enblom-Larsson ersätter Maria Liljeholm 

som representant för RCC Norr. Khadija Abdulkarim ersätter Björn Andreasson som 

representant för RCC Väst. 

Nationella vårdprogramgruppen för rehabilitering efter barncancer: Samantha Nath ersätter 

Per-Erik Sandström som representant för RCC Norr. 

 


