
 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-03-29 

 1(4) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-03-29 

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 

Hans meddelar att precisionsmedicinrapporten är uppdaterad utifrån inkomna kommentarer 

och kommer att skickas ut till alla inför fastställande vid nästa möte.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 22 mars fastställs. Anteckningarna från den 15 mars 

fastställs vid nästa möte.  

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Den 15 mars diskuterades Jan Perssons jävsdeklaration utifrån att han föreslagits som 

ordförande för vårdprogramgruppen för livmoderkroppscancer. Då uppmärksammades att han 

har undervisningsuppdrag för en tillverkare av utrustning för robotkirurgi med ersättning delvis 

till eget företag. Helena har nu diskuterat frågan ytterligare med Jan och summerar situationen.  

Å ena sidan finns inga specifika rekommendationer i vårdprogrammet om att robotkirurgi ska 

användas, och samtliga regioner har redan tillgång till robotar. Å andra sidan innebär uppdragen 

ett beroende där det finns risk att företagen får inflytande över vårdprogramgruppen. Vi 

konstaterar att vi inte accepterar uppdrag med ersättning till eget företag när det gäller 

läkemedel och att vi bör hålla på den principen även i det här fallet.  

Beslut: RCC i samverkan kan inte utse Jan Persson till ordförande för en vårdprogramgrupp 

med nuvarande jävssituation. 
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3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Hans berättar att han föreläst på Onkologidagarna och då ställt frågan hur många av åhörarna 

som läst årets överenskommelse, vilket var få. Vi diskuterar vad detta innebär och vad vi vill att 

medarbetare i vården ska veta om överenskommelserna. Vi konstaterar att vi vill sprida kunskap 

dels om hur cancervården styrs och att medel fördelas utifrån politiska beslut, dels om vilket 

arbete som kommer att vara i fokus under det kommande året. Lena Ivö jämför med hur 

myndigheter kommunicerar när statens budget kommer och föreslår att vi ska göra något 

liknande nästa år, t.ex. ett webbinarium som kommenterar överenskommelsen och en 

kortversion som lyfter fram de stora dragen. Alla är positiva till detta. 

Lena Ivö berättar att SVT och Uppdrag granskning har gjort en granskning av vården och 

kommer att börja sända inslag under rubriken ”Sjukvårdens förlorare”. SVT kommer att samla 

alla inslag på en webbsida. 

4. Cancer prevention across Europe, PrEv-can 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena Sharp berättar om den stora europeiska preventionskampanjen Cancer prevention across 

Europe, PrEv-can. Just nu är 52 organisationer, som företräder sjukvårdspersonal, patienter och 

forskare, från 22 länder involverade i projektet. Syftet är att öka allmänhetens kunskap om 

riskfaktorer för cancer. Projektet tar fram kampanjmaterial som översätts till ett stort antal språk 

och anpassas till olika målgrupper. Det kommer att utvärderas av WHO. Kampanjen startar i 

september och kommer att fokusera på en rekommendation ur den europeiska kodexen per 

månad. Alla organisationer som deltar får tillgång till allt material men får inte några medel för 

att arbeta med det. 

Alla är mycket positiva till kampanjen och att den används i Sverige. Preventionsgruppen har 

meddelat att de gärna vill arbeta med den men att de behöver vägledning om vilka möjligheter 

de har att rikta sig till allmänheten.  

Lena Ivö kommer att träffa Kommunikationsdirektörsnätverket i veckan för att informera om 

vilka kommunikationsinsatser RCC planerar under året. Hon förmedlar att 

kommunikationsdirektörerna har lyft att de gärna vill arbeta mer med nationella grupperingar 

som arbetar med överenskommelser på SKR (t.ex. RCC) men att de upplever att de får 

information för sent för att hinna resurssätta och planera. Lena bedömer att det finns goda 

möjligheter att samverka med dem framöver. Hon tar upp preventionskampanjen på mötet och 

återrapporterar kommunikationsdirektörernas inställning. Utifrån det fattar vi beslut om att ge 

preventionsgruppen i uppdrag att arbeta med kampanjen.  

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/34483324
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5. Status samverkan mellan cancerteamet och stödfunktionen för 

kunskapsstyrningen på SKR 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar att den långsiktiga utvecklingsplan för kunskapsstyrningssystemet som 

diskuterades den 15 februari nu är klar och kommer fastställas i april/maj.  

Den 18 november informerade Hans om att cancerteamet och stödfunktionerna för 

kunskapsstyrningssystemet tagit fram en handlingsplan för samverkan inom SKR. Man har 

arbetat löpande enligt planen och träffades också en halvdag nyligen för att uppdatera en 

aktivitetslista. Arbetet ska rapporteras till Styrgruppen för kunskapsstyrning i november.  

6. Finansiering barncancer 

Föredragande: Hans Hägglund 

Den 15 mars diskuterades budget för den nationella arbetsgruppen för barncancer och gruppen 

fick i uppdrag att komplettera med några uppgifter inför beslut. Hans redovisar gruppens svar 

som innebär att gruppen behöver ca 4,5 mnkr för att genomföra planerade aktiviteter under 

2022. 

Beslut: Varje RCC tillskjuter 1 mnkr till den nationella arbetsgruppen för barncancer för arbete 

under 2022.  

7. Övriga frågor 

Mötesdatum för hösten 

Hans visar förslag till mötesdatum för hösten och ber alla att titta och återkomma per mejl. Ett 

förslag är att heldagmöten läggs klockan 9–16 i stället för 10–17. 

Tillfällig ordförande i den nationella arbetsgruppen för prevention 

Ordförande i preventionsgruppen kommer att vara föräldraledig. Joacim Larsen är föreslagen 

som ersättare. Hans jävsdeklaration läggs till handlingarna utan kommentarer. 

Beslut: Joacim Larsen utses till ordförande för den nationella arbetsgruppen för prevention 

under Ellen Brynskogs föräldraledighet.  

Nomineringar till sakkunniggrupp – screening för bröstcancer 

Socialstyrelsen vill senast den 29 april ha nomineringar till en sakkunniggrupp för screening för 

bröstcancer. 

Beslut: Den nationella arbetsgruppen för mammografi (NAM) får i uppdrag att komma med 

förslag till nomineringar till Socialstyrelsens sakkunniggrupp för screening för bröstcancer.  
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8. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Nationella arbetsgruppen för prevention: Helena Ullgren blir tillfällig representant för  

RCC Stockholm Gotland under Miriam Elfströms föräldraledighet.  


