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Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

Övriga: 

Ove Andrén 
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Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 
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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström  

Mötet leds av Helena Brändström eftersom Hans Hägglund har semester. 

Stödkansli OPT 

Under veckan har förslaget om stödkansli för organiserad prostatacancertestning, OPT, 

diskuterats per mejl. Några frågor behöver beredas ytterligare. 

Beslut: Srinivas, Johan och Thomas får i uppdrag att bereda frågan om stödkansli OPT samt 

uppdragsbeskrivning för den befintliga OPT-gruppen inför beslut den 22 mars. Arvid får i 

uppdrag att bereda de frågor som gäller kallelsesystemet. 

Krönika i tidningen Sjukhusläkaren 

En krönika i Sjukhusläkaren kritiserar standardisering av vården, inklusive SVF och 

kontaktsjuksköterskor. Vi enas om att formulera ett svar som bemöter de sakfel som vi 

bedömer finns i krönikan. Helena får i uppdrag att skriva ett utkast. Alla som har förslag till vad 

som bör ingå i svaret mejlar dessa till Helena.  

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 1 mars fastställs. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Rutin för granskning av jäv för regionala representanter i vårdprogramgrupper 

Helena summerar de nuvarande rutinerna för granskning av jäv i vårdprogramgrupper: 

Ordförandes jävsdeklaration granskas av RCC i samverkan. Ordföranden granskar i sin tur 

jävsdeklarationer för övriga medlemmar i vårdprogramgruppen. Helena lyfter att det inte är 
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tydligt om regionala representanter ska hanteras på samma sätt, alltså bara granskas av 

ordföranden, eller om respektive RCC-chef vill granska jävet för sina regionala representanter 

innan de utses. Helena skickar ut ett underlag inför beslut om detta.  

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena berättar att chefsnätverket för barncancer har diskuterat svårigheten att rekrytera personal 

samt konsekvenserna av vårdplatsbristen för barncancerpatienter. De vill gärna kommunicera 

om detta och Lena undrar hur RCC i samverkan ställer sig till att bidra i det. Vi konstaterar att 

samma problem finns i hela cancervården och även i vården i övrigt. Det gör att det är svårt att 

hitta en relevant mottagare för kommunikationen, alltså vem som är motpart i en debatt. Vi 

konstaterar också att Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag att göra en översyn av 

vårdplatsbristen och att vi bör avvakta deras slutsatser.   

Lena berättar att ytterligare två artiklar planeras till Onkologi i Sverige, om rökstoppsprojektet 

och om CCC ur barncancerperspektiv.  

4. Valideringsplattform AI bröstcancer (VAI-B) 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan ger en statusuppdatering om VAI-B-projektet, ett av de tre projekt som RCC tilldelade 

medel förra året som en del av AI-projektet. Projektets mål är att bygga upp en plattform med 

svenska mammografibilder som ska kunna användas för att testa och validera AI-system. 

Projektets styrgrupp vill berätta om projektet på webben och undrar om de kan lägga 

informationen på cancercentrum.se. Alla är positiva till detta. Lena Ivö har kontakt med 

gruppen för att planera. När sidorna är publicerade bör vi erbjuda de andra två projekten att 

kommunicera på samma sätt.  

Vi konstaterar också att vi behöver skapa tydligare rutiner för hur RCC ska samverka med olika 

studier, t.ex. kriterier för vilka studier som får utrymme på vår webbplats. Beredningsgruppen 

tar med frågan till ett kommande möte. 

Beslut: VAI-B-projektet bereds plats på cancercentrum.se.  

5. Övriga frågor 

Digital utbildning cancerrehabilitering primärvård 

Maria Rejmyr Davis meddelar att de digitala utbildningarna om cancerrehabilitering i 

primärvården har blivit lite försenade och nu planeras vara klara för lansering i september. 

SCREESCO-studien 

Johan Ahlgren förmedlar information om SCREESCO-studien (SCREEning of Swedish 

COlons) från Rolf Hultcrantz. Rolf anger att det behövs en rekommendation till regionerna om 

hur man ska starta screening för de årskullar som ingår i studien.   
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Rolf har en planerad tid för att ge en statusuppdatering om studien i april. Vi föreslår att han 

ska diskutera frågan med Birger Pålsson, ordförande i den nationella arbetsgruppen för tjock- 

och ändtarmscancerscreening, innan det mötet. Johan förmedlar detta. 

Ansökningar om medel för rehabiliteringssatsningar till Sjöbergstiftelsen  

Den 11 januari meddelade Helena Brändström att Sjöbergstiftelsen hade bett om fördjupat 

underlag för de områden där vi ansökt om medel. Underlaget är nu klart att skicka in.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom det fördjupade underlaget till Sjöbergstiftelsen för 

ansökan om medel till rehabiliteringssatsningar. 

 

 

 

 


