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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-02-01 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans har varit med på Svensk onkologisk förenings styrelsemöte för att diskutera jämlik vård i 

vården och vad föreningen kan bidra med. Hans föreslår att föreningen ska bjudas in till ett 

kommande möte. Även Svensk urologisk förening bör bjudas in.  

Beslut: Hans får i uppdrag att bjuda in Svensk onkologisk förening till ett kommande möte för 

att fortsätta diskussionen om väntetider. Hans får också i uppdrag att bjuda in Svensk urologisk 

förening till ett kommande möte.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 27 januari fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Vårdriktlinjer för ögonnära hudcancer  

Helena har tidigare rapporterat att NPO Ögon har tagit fram en vårdriktlinje för 

merkelcellscancer i ögonregionen och att vår vårdprogramgrupp för merkelcellscancer lämnat 

ett remissvar med budskapet att riktlinjen i för hög grad upprepar text från våra dokument. 

Helena fick i uppdrag att skicka in ett remissvar från RCC i samverkan som uppmanar  

NPO Ögon att inte publicera riktlinjen i sin nuvarande form. Helena berättar att hon har lyft 

principfrågan i gruppen Metoder för kunskapsstöd, för att diskutera vem som kan fatta beslut 

när två NPO inte är överens om hur överlappande diagnoser ska hanteras. Det finns inte några 

tydliga rutiner för detta men Beredningsgruppen för kunskapsstyrning föreslår att 

värdregionerna ska fatta beslut i frågan.  
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Riksrevisionen granskar väntetider 

Helena meddelar att Riksrevisionen granskar statens satsningar på att korta väntetider och att de 

har kontaktat Mats Lambe för att få veta vilka väntetidsdata som finns i kvalitetsregister. Frågan 

kommer att diskuteras på AKI.  

Mall för regionernas redovisning av SVF publicerad 

Mallen för regionernas redovisning av SVF är publicerad. Socialstyrelsen får i uppdrag att ta 

emot redovisningarna. 

3. Uppdrag strålbehandling 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan har haft möte med den så kallade styrgruppen för strålbehandling (tillsatt av 

Onkologichefsrådet) och med Svensk strålonkologisk förening för att diskutera uppdraget att 

kartlägga svensk strålbehandling. De båda grupperna föreslår att följande personer bildar en 

arbetsgrupp för uppdraget: 

• Kjell Bergfeldt, ordf  

• Johan Ahlgren för RCC i samverkan 

• Silke Engelholm 

• Björn Zackrisson 

• Jörgen Olofsson 

• Anna Isaksson 

 

Vi konstaterar att arbetsgruppen har en bra sammansättning av professioner men att vi vill ha 

med en representant från vår nationella arbetsgrupp för utbildning av sjuksköterskor inom 

strålbehandling. Johan får i uppdrag att kontakta den gruppens ordförande i frågan. 

Arbetsgruppen för uppdrag strålbehandling har inte representanter för alla samverkansregioner 

men de grupper som tagit fram förslaget bedömde inte att det behövs i det här skedet.  

Vi fortsätter att undersöka vilket företag som skulle kunna genomföra kartläggningen.  

Utbildning av strålbehandlingssjuksköterskor  

Det behövs kommunikation om utbildningarna för att chefer i högre utsträckning ska låta sina 

medarbetare genomföra dem. Vi bjuder in gruppen under våren.    

4. Nationellt kansli för utrotning av livmoderhalscancer 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena Sharp meddelar att det kansli som ska stötta projektet för utrotning av livmoderhalscancer 

inte har kommit igång ännu eftersom RCC och ledningen för studien inte har kunnat enas om 

hur organisationen kring kansliet ska utformas.  
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Vi konstaterar att det finns ett stort behov av ett kansli som avlastar studieledningen och som 

stöttar regionerna med praktiska och formella frågor. Vi ser också att vi snabbt måste hitta en 

lösning så att projektet kan ta fart i regionerna.  

Beslut: Lena Sharp, Hans Hägglund och Helena Brändström får i uppdrag att diskutera frågan 

med studieledningen och företrädare för Karolinska Universitetssjukhuset, med målet att snabbt 

få ett avtal på plats.  

5. Avstämning ledarskapsutbildningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Den 7–8 december fick en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till 

processledarutbildning. Hans redovisar förslaget.  

Arbetsgruppen föreslår att vi tillsammans med en byrå tar fram en basutbildning som kan 

användas som grund i processledarutbildningen och som kan byggas ut av respektive region 

eller sjukvårdsregion. Utbildningarna bör tas fram i samverkan med tänkta mottagare för 

utbildningarna. Ett första steg i arbetet är att samla in befintligt utbildningsmaterial från RCC 

samt att synkronisera med övrigt arbete med t.ex. bildspel och webbtexter som presenterar 

RCC.   

Vi ställer oss positiva till förslaget och framhäver att det kan skapa en bra grund för samarbete, 

när processledare från olika regioner har gått samma ”grundkurs”. 

Beslut: Arbetsgruppen får i uppdrag att gå vidare med förslaget till processledarutbildning och 

återkomma med förslag till innehåll för utbildningarna och budget.  

6. Övriga frågor 

Ansökan om statsbidrag 2022 

Ansökan om statsbidrag är krånglig att hantera. Vi delar med oss av tips och erfarenheter.  

Överenskommelsen som berör kvalitetsregisterområdet 

I fredags blev överenskommelsen som omfattar kvalitetsregisterområdet färdig. Arvid anger att 

ramarna är desamma som tidigare år men att fördelningen mellan register kommer att vara 

annorlunda. Bland annat kommer register som har sparade medel att få en mindre tilldelning. Vi 

tar upp frågan om eventuellt behov av solidarisk finansiering när besluten kommit.  

Arvid berättar att de nationella samverkansgrupperna för Kvalitetsregister respektive 

Uppföljning och analys troligen kommer att slås ihop och i högre grad bemannas av hälso- och 

sjukvårdsdirektörer. Arvids bedömning är att det inte omedelbart kommer att påverka 

kvalitetsregistren på cancerområdet. Arvid fortsätter att följa utvecklingen.  


