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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-02-08 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos 

§ 2 Daniel Molin  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Regiondirektörsnätverket har givit Styrgruppen för kunskapsstyrning, SKS, i uppdrag att ta fram 

en långsiktig utvecklingsplan för kunskapsstyrningssystemet, inklusive plan för finansiering. 

Som underlag till detta har konsultfirman Lumell skrivit en rapport, och cancerteamet har fått i 

uppdrag att ta fram en bilaga i form av en femårsplan för cancerområdet (cirka 2 sidor). Hans 

har skickat in ett första utkast som bygger på överenskommelsen och Vägen framåt, och 

återkommer när vi har mer information om fortsatt arbete. Vi konstaterar att samverkan med 

kunskapsstyrningen i hög grad består av att vi levererar underlag med kort varsel, och att vi 

hellre skulle samverka genom öppen och löpande dialog.   

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 2 februari fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Daniel Molin 

Fastställande av nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom 

Daniel Molin, ordförande i vårdprogramgruppen för Hodgkins lymfom, berättar om 

uppdateringarna. Han lyfter två behandlingsändringar som han bedömer är okontroversiella. 

Han lyfter också värdet av att uppdatera vårdprogrammet årligen. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för Hodgkins lymfom fastställs.   

Anpassningar till covid-19 i vårdprogrammen 

Några vårdprogram har lyft in rekommendationer om vaccination mot covid-19 i 

vårdprogrammen vid uppdatering. Vi ser att det skulle kunna finnas behov av ett 
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diagnosövergripande dokument om vaccination, inte bara vaccination mot covid-19. Helena får 

i uppdrag att undersöka intresset i vårdprogramgrupperna.  

Tid för remissrunda 

Helena meddelar det aktuella beslutet om datum för vårens remissrundor: 15 februari–16 maj 

(alltså ordinarie startdatum men förlängd svarstid med en månad) samt 15 april–15 juni (alltså 

ordinarie datum).  

3. Kommunikation 

Föredragande: – 

Johan berättar att en ny rapport om covid-19 och cancerstatistik kommer att publiceras i 

morgon.  

4. Nationellt kansli för utrotning av livmoderhalscancer 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena Sharp, Hans Hägglund och Helena Brändström har haft möte med studieledningen för 

utrotningsprojektet (Joakim Dillner) samt företrädare för Karolinska Universitetssjukhuset. 

Syftet med mötet var att försöka formulera ett avtal om hur RCC kan stötta studieledningen i 

praktiska frågor genom ett kansli. Lena meddelar att man inte kommer vidare i frågan och att 

studieledningen frånsäger sig stöd från RCC med motiveringen att man har tillräckliga resurser 

inom studien.   

Vi konstaterar att vår bild är att studieledningen underskattar regionernas behov av information, 

kommunikation och samordning. Vi ser också att regionerna har behov av snabbare svarstider 

vid frågor än vad studieledningen hittills har kunnat erbjuda, och att studieledningen inte 

identifierar det som ett problem. Sammanfattningsvis ser vi att det är mycket viktigt att studien 

blir framgångsrik och att vi uppnår målet med utrotning av livmoderhalscancer, och att vi måste 

hitta ett annat sätt att stötta regionerna i detta.  

5. Nivåstrukturering  

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Områden för fortsatt och fördjupad dialog med Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen efterfrågar representanter för dialog om huruvida avancerad neurokirurgi bör bli 

nationellt högspecialiserad vård. Ralf tydliggör att det inte är en sakkunniggrupp utan en grupp 

för dialog. Vi nominerar deltagarna från vår tidigare sakkunniggrupp, ytterligare en neurokirurg 

samt ordförande för vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg.  

Beslut: Vi nominerar Margrét Jensdottir, Peter Milos, Göran Hesselager, Peter Lindvall samt 

Sara Kinhult till Socialstyrelsens dialog om avancerad neurokirurgi som nationellt 

högspecialiserade vård. 
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Uppföljning av nivåstrukturerad vård 

Ralf visar ett förslag till hur RCC ska följa upp nivåstrukturerad vård i avvaktan på att 

Socialstyrelsen helt tagit över. Vi konstaterar att det behövs en längre diskussion om detta.  

6. Barn i palliativ vård 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis 

Maria berättar att filmerna om barn i palliativ vård publiceras vecka 13. RCC Syd kommer att 

arrangera ett nationellt webbinarium den 30 mars som en del i lanseringen. Alla är positiva till 

planen.  

7. Övriga frågor 

Deltagande i prisceremoni för Årets kontaktsjuksköterska resp. processledare 

Anna-Lena Sunesson frågar om mottagarna av utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska resp. 

processledare ska delta på plats i Umeå eller digitalt. Vi bedömer att det inte kommer att vara 

möjligt för alla att delta på plats och att vi därför bör ha alla med digitalt.  

Beslut: Mottagarna av utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska resp. processledare bör ta emot 

utmärkelsen digitalt.  

8. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Nationella vårdprogramgruppen för bukspottkörtelcancer: Asif Halimi är ny representant för 

RCC Norr. 

 

 


