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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-02-22 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (§ 1–3) 

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 Cecilia Petersen 

§ 4 Fredrik Wallin  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans informerar om att det är SVF-dialog i Norrbotten på fredag som ett steg i ”SVF-turnén”.  

Den 15–17 juni är det ett OECI-möte i Valencia. Hans uppmanar alla som kan att delta. Hans 

har fått frågan om vi vill delta i planeringen av ett nordiskt möte i samband med mötet. Björn 

och Thomas anmäler intresse av att delta i planeringen.  

Minnesanteckningarna från 15 februari fastställs den 1 mars. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström, Cecilia Petersen 

Långtidsuppföljning efter barncancer 

Cecilia Petersen, ordförande i vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer, 

berättar om uppdateringarna. Vårdprogrammet har kompletterats med en beskrivning av 

standardiserade uppföljningsbesök för tonåringar som haft barncancer. Det har även tillkommit 

en basstandard för vilka kompetenser som bör finnas på uppföljningsmottagningarna för vuxna.  

Vårdprogramgruppen lyfter att uppföljningen är ojämlik på flera områden. Cecilia lyfter särskilt 

uppföljningen av kvinnor med ökad risk för bröstcancer, där vårdprogrammet rekommenderar 

årliga undersökningar. Dessa är svåra att organisera i flera regioner. 

Cecilia kommenterar att många remissvar rör sådant som ligger utanför vårdprogrammets 

område, t.ex. att det saknas beskrivningar av rehabilitering och av behov som uppstår under 

behandling. Remissvar om rehabilitering har lämnats vidare till vårdprogramgruppen för 

cancerrehabilitering för barn och ungdomar, men Cecilia pekar på att det verkar finnas behov 

av vårdprogram även för behandling av barncancer, t.ex. hur återfall ska behandlas och hur barn 
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som behandlas enligt studieprotokoll men utanför studier ska handläggas. Vi tackar för inspelen 

kring detta. 

Beslut: Vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer fastställs.  

Hudlymfom 

NT-rådet har kommit med en ny rekommendation för mogamulizumab och vårdprogrammet är 

uppdaterat utifrån detta. Skrivningen är avstämd med NAC.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom fastställs. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena informerar om att Cancerfonden har lanserat ett ”webbtest” där man kan ange sina 

levnadsvanor och få svar på hur de påverkar ens risk att drabbas av cancer. Vi har inte varit 

inblandade i framtagandet av testet.  

Inventeringar av utbildningar inom barncancerområdet har kommit igång.  

Den första rapporten om hur kliniska studier påverkats av pandemin kommer att publiceras 

inom ca två veckor.  

Nästa nummer av Onkologi i Sverige har deadline den 22 april. Lena uppmanar alla att skicka 

eventuella idéer om artiklar till henne.  

4. Utbildning palliativ vård 

Anna-Lena, Fredrik Wallin 

Fredrik Wallin, ordförande i nationella arbetsgruppen för palliativ vård, ger en 

statusuppdatering om framtagandet av nationella webbutbildningar i palliativ vård.  

Arbetsgruppen har etablerat ett samarbete med Betaniastiftelsen som kommer att sköta drift 

och förvaltning av de utbildningar som tas fram. Betaniastiftelsen har en befintlig, webbaserad 

grundutbildning i palliativ vård som är nationellt tillgänglig och gratis. Den uppdateras just nu 

för att följa RCC:s vårdprogram. Samarbetet innebär att den nationella arbetsgruppen tar fram 

professionsspecifika tilläggsmoduler som ett komplement till grundutbildningen. Planen är att 

börja med en modul för läkare eftersom detta helt saknas i nuläget. När modulen är lanserad 

kommer den att utvärderas innan arbetet går vidare med fler moduler.  

Den nationella arbetsgruppen har en budget med medel ur överenskommelsen som kommer att 

användas till att ersätta de läkare, sjuksköterskor och andra som skriver manus. Betaniastiftelsen 

kommer inte att ta emot medel från RCC.   

Betaniastiftelsen har föreslagit en certifieringsmodell där enhetschefer kan ta initiativ till att 

certifiera sin enhet och betala för detta. Kostnaden ”betalar tillbaka” genom rabatt på 

utbildningar för enhetens medarbetare. Anna-Lena kommenterar att det är vanligt att personer 

startar en webbutbildning utan att slutföra den, och att en certifieringsmodell kan öka 
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incitamenten att gå hela utbildningen. Det finns inte konsensus i den nationella arbetsgruppen 

om att modellen är bra, men det behövs inte något beslut om detta för att man ska kunna gå 

vidare med att skapa den första tilläggsmodulen. Vi konstaterar att RCC i samverkan generellt är 

positiva till certifieringsmodeller.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom ett fortsatt samarbete med Betaniastiftelsen för drift och 

förvaltning av utbildningar i palliativ vård samt att inleda arbetet med att ta fram en modul för 

läkare. 

5. Övriga frågor 

Uppdaterad jävspolicy och jävsblankett  

Helena, Srinivas och Ralf har haft i uppdrag att uppdatera jävspolicyn. Bakgrunden är att 

kunskapsstyrningssystemets jävspolicy anger att deltagande i kliniska studier kan innebära jäv. Vi 

har sett att vi behöver tydliggöra att kliniska studier inte bedöms som jäv inom RCC. Helena har 

kontakt med företrädare för SKR i frågan och en diskussion pågår om att justera 

kunskapsstyrningssystemets jävspolicy i samma riktning. 

Vi har också sett att vi behöver justera en skrivning i mallen för jävsdeklarationer för att 

tydliggöra att man bara behöver ange sidouppdrag som är relevanta för det aktuella uppdraget.  

Arvid noterar att det finns skrivningar i jävspolicyn som antyder att policyn bara gäller för 

ordförande i arbetsgrupper. Helena får i uppdrag att justera skrivningarna så att det syns att 

policyn gäller hela arbetsgrupperna. Vi avvaktar med beslut tills policyn är justerad. 

Kostnad Min vårdplan barncancer 

Anna-Lena berättar att illustrationerna till Min vårdplan barncancer står för en förhållandevis  

stor del av den totala kostnaden för Min vårdplan-arbetet. Hon frågar om kostnaden för dessa 

ska tas ur budgeten för Min vårdplan eller ur budgeten för barncancer. Anna-Lena får i uppdrag 

att bereda frågan tillsammans med Thomas.  

Cancerrehabilitering 

Socialstyrelsen arrangerar ett förankringsmöte om cancerrehabilitering och ber en eller två 

RCC-chefer att medverka. Johan Ahlgren anmäler intresse.  

Internat 7–8 juni bokat 

Mötet den 7 juni förlängs till ett internatmöte 7–8 juni.  

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Den nationella kvalitetsregistergruppen för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (SweLiv) 

informerar om att Stefan Gilg, med.dr. överläkare, ME Övre buk, Karolinska 

Universitetssjukhuset ersätter Ernesto Sparrelid. 


