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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-03-22 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

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  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Precisionsmedicinrapporten 

Precisionsmedicinrapporten är genomarbetad och kommer att skickas ut efter mötet. 

Arbetsgruppens mål är att vi ska kunna fastställa den nästa tisdag.  

EU:s arbete med cancerfrågor 

Hans berättar att processen fortskrider för att hitta en bra struktur för att samverka kring EU-

frågor inom cancerområdet i Sverige.  

Thomas Björk-Eriksson uppmärksammar en utlysning av medel där OPT-gruppen vill göra en 

ansökan. Alla ställer sig positiva till detta.  

Onkologidagarna  

Onkologidagarna pågår. Johan Ahlgren har deltagit i ett seminarium med den nystartade 

strålonkologiföreningen.    

2. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Cancerfonden har publicerat en rapport om hur vårdpersonal i primärvården kommunicerar  

om livsstilsfaktorer. Rapporten har tagits fram i samarbete med bl.a. RCC:s preventionsgrupp.  

Årsrapporten för SVF är publicerad. 

Det finns en webbsida med FAQ om generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening. 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/regionsamarbete-mot-livmoderhalscancer/generiskt-kallelsesystem/fragor-och-svar/
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Lena Ivö uppmärksammar att Norra Sjukvårdsregionförbundet rekommenderar sina regioner 

att starta organiserad prostatacancertestning (OPT) med ett sjukvårdsregiongemensamt kansli 

under RCC Norr. Regionerna förväntas fatta beslut om detta under april och maj. 

3.  Stödkansli för OPT och uppdragsbeskrivning för 

screeningsamordnarna 

Föredragande: Hans Hägglund 

Den 8 mars fick Srinivas, Johan och Thomas i uppdrag att bereda frågan om stödkansli OPT 

samt uppdragsbeskrivning för den befintliga OPT-gruppen. Gruppen har inte hunnit bereda 

frågan men RCC i samverkan väljer att ha en diskussion utifrån befintligt underlag. Vi 

konstaterar att flera frågor är olösta men fattar ändå beslut om uppdragsbeskrivning för 

screeningsamordnarna samt stödkansli för OPT.  

Beslut:  

• Uppdragsbeskrivningen för de två screeningsamordnarna fastställs, med 60 procent 
arbetstid vardera.  

• RCC Väst får i uppdrag att bygga upp ett stödkansli för OPT enligt det förslag som 
presenterades den 1 mars.  

• Uppdragsbeskrivningen för den nationella arbetsgruppen för OPT, inkl. finansiering och 
stödjande RCC, ska ses över för att harmonisera med uppdraget till stödkansliet.  

• Långsiktig finansiering för kallelsesystemet för OPT ska ses över.  

4. Övriga frågor 

Nationella arbetsgruppen för MDK  

Maria Rejmyr Davis meddelar att den nationella arbetsgruppen för MDK vill avsluta sitt 

uppdrag och driva samverkan vidare i form av ett nätverk. Vi är positiva till detta men vill veta 

mer om hur de avser att arbeta i nätverket och om det finns oavslutade uppdrag att fånga upp.  

Beslut: Linn Rosell, ordförande i den nationella arbetsgruppen för MDK, bjuds in till ett 

kommande möte för att ge underlag till beslut om att avsluta arbetsgruppens uppdrag.  

Budget för den nationella arbetsgruppen för barncancer 

Frågan om tillskjutande av medel för barncancer bordläggs tills den är beredd.  

Status för planerat vårdprogram i kardioonkologi  

Helena Brändström berättar att vårdprogramgruppen för kardioonkologi som tillsattes för ett år 

sedan har tagit fram ett första utkast till vårdprogram. Helena har fått signaler om att 

dokumentet inte är tillräckligt förankrat i arbetsgruppen och har därför nekat gruppen att låta 

det gå på remissrunda i april. RCC Sydöst är stödjande och Srinivas Uppugunduri har 

tillsammans med vårdprogramhandläggaren inlett en dialog med vårdprogramgruppen om hur 

man vill fortsätta arbetet – i RCC:s regi och enligt RCC:s rutiner eller genom Svensk 

kardiologisk förening.  
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Preventionsgruppen 

Lena meddelar att flera personer i preventionsgruppen kommer att behöva bytas ut eller 

tillfälligt ersättas p.g.a. föräldraledighet.    

 


