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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 3 Gunilla Enblad  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

SKR har inrättat ett samordningskansli för att samordna det arbete i regioner och kommuner 

som sker med anledning av situationen i Ukraina. Hans uppmanar alla att fundera på om det 

finns något som RCC kan göra för att hjälpa cancerpatienter i Ukraina. Lena Sharp lyfter att 

nätverket OncoAlert gör insatser på området. 

Skånes universitetssjukhus fick goda omdömen vid det senaste ackrediteringsmötet med OECI.  

Moderaterna har skrivit en debattartikel om behovet av en nationell barncancerstrategi. Hans 

och Lena Ivö har formulerat ett svar tillsammans med ordförandena i barncancergruppen. 

Svaret har cirkulerats per mejl under veckan och är nu inskickat. Ordförandena i 

barncancergruppen står som avsändare.  

Hans Hägglund, Helena Brändström, Anna-Lena Sunesson med flera har haft dialog med 

Region Norrbotten som en del i SVF-turnén.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 15 och 22 februari fastställs. 

2. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Kommunikation om SVF 

Kommunikatörerna kommer att skapa en liten grupp för att kommunicera om SVF. Lena Ivö 

gör en budget för detta som Helena Brändström godkänner.  
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Kommunikation om screening 

Socialstyrelsen har efterfrågat information om screeningprogrammen på webben. Vi inväntar att 

screeningsamordnarna tillträder innan vi sätter igång med det.   

Onkologi i Sverige 

Lena får förslag på artiklar om rökfritt Sverige samt kliniska studier under covid-19 till 

kommande numret av Onkologi i Sverige.   

3. Rapport från den nationella arbetsgruppen för CAR-T-

cellsbehandling 

Föredragande: Gunilla Enblad 

Gunilla Enblad, ordförande för den nationella arbetsgruppen för CAR-T-cellsbehandling, 

berättar om arbetet under året. Behandlingen av patienter går som förväntat eller något bättre. 

Det finns en ojämn fördelning av patienter över landet vilket kan bero på en naturlig fluktuation 

eftersom det är få patienter. Arbetsgruppen följer detta.  

CAR-T-cellsbehandling kommer att bli aktuellt för flera nya diagnoser vilket har föranlett en 

utökning av arbetsgruppen med nya kompetenser.  

Samarbetet med NT-rådet fungerar bra.  

Vi diskuterar om uppföljning av behandlingen skulle underlättas av nya variabler i 

kvalitetsregistren. Gunilla kommenterar att det förutsätter kortare inrapporteringstider och att 

IPÖ kan vara en lösning på detta. En välfungerande uppföljning i kvalitetsregistren skulle också 

kunna fungera som underlag för en finansieringsmodell.  

Vi tackar Gunilla för dragningen.  

4. Nationellt kansli för OPT samt uppdragsbeskrivningar för 

screeningsamordnarna 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson och Johan Ahlgren 

Thomas presenterar ett nytt förslag till ett nationellt finansierat samordningskansli för 

organiserad prostatacancertestning, OPT. I förslaget ingår att screeningsamordnarna får 

ytterligare 10 procents arbetstid var jämfört med tidigare förslag. Utöver detta finansieras en 

kommunikatör på 10 procent samt medicinskt ansvarig och kanslipersonal motsvarande  

10–15 procent med nationella medel. Verksamheten ska avrapporteras till samverkan efter  

3–6 månader samt utvärderas efter 12 månader. RCC i samverkan kommenterar att det bör 

tydliggöras i beslutet att det är ett ettårigt uppdrag med möjlighet till förlängning.  

Uppdragsbeskrivningarna för screeningsamordnarna är uppdaterade utifrån förslaget.  

Eftersom RCC Sydöst inte är närvarande på mötet avvaktar vi med beslut.   
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5. Övriga frågor 

Utrotning av livmoderhalscancer 

Hans Hägglund meddelar att det nu finns ett påskrivet avtal som reglerar ansvarsfördelningen 

mellan RCC Stockholm Gotland, RCC i samverkan och Karolinska Universitetssjukhuset när 

det gäller projektet utrotning av livmoderhalscancer. I avtalet står följande: 

”Karolinska universitetssjukhuset Center för Cervixcancerprevention ansvarar för 

• utrotningsprojektet, inkluderande resurser för kommunikation, information samt stöd 
till anslutande regioner. 

RCC Stockholm Gotland ansvarar för 

• utbildningsinsatser till anslutande regioner (HPV vaccination inklusive delegation samt 
studieupplägg). 

RCC i samverkan ansvarar för  

• uppföljning av utvecklingen för projektet genom månatliga avstämningar mellan 
Karolinska universitetssjukhuset Center för Cervixcancerprevention och företrädare för 
RCC Stockholm Gotland. Preliminärt deltar Hans Hägglund, Lena Sharp, Thomas 
Björk-Eriksson, Jessica Wihl och Lena Ivö från RCC. 

• kommunikation av utrotningsprojektet och dess inkludering på cancercentrum.se. 

• att utrotningsprojektet blir en stående punkt vid RCC i samverkansmöten där respektive 
RCC rapporterar status.” 

Jävsdeklarationer 

Helena Brändström presenterar uppdaterade versioner av jävspolicy och jävsblankett efter förra 

veckans diskussion. Helena berättar också att man inom kunskapsstyrningssystemet tar fram en 

ny jävspolicy och blankett för patientrepresentanter, vilket kan vara användbart även för oss. 

Helena följer detta och återkommer.  

Beslut: Uppdaterad jävspolicy och jävsblankett fastställs.  

Min vårdplan 

Anna-Lena Sunesson meddelar att RCC Väst och RCC Norr tillsammans med den nationella 

arbetsgruppen för barncancer har kommit överens om att Min vårdplan barncancer kommer att 

finansieras med medel från barncancersatsningen.  

Jävsdeklaration Marie Klintman, föreslagen representant i NAC 

Den 27 januari diskuterades jävsdeklarationen för Marie Klintman, föreslagen som ny 

representant i NAC för RCC Syd. Då beslutades att hennes jävsdeklaration kunde godkännas 

om hon kunde ordna så att ersättning för utbildningar gick till kliniken i stället för till eget 

företag. Björn meddelar att detta nu är ordnat.  

Beslut: Marie Klintman utses till ny representant i NAC för RCC Syd.   

 


