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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 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

§ 4 Sara Friedrich, Viktoria Henell,  

Maria Sörby  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans Hägglund meddelar att frågan om uppdragsbeskrivning och stödjande RCC för OPT-

gruppen bereds men att praktiska och ekonomiska frågor ska redas ut inför beslut.  

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Helena Brändström berättar att hon har haft möte med Statens haverikommission som utreder 

ett cancerfall kopplat till SVF. Helenas intryck är att utredarna ställer relevanta frågor och har 

kontaktat rätt personer inom RCC. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Status kommunikation barncancer 

Lena Ivö berättar att hon deltagit i ett internat med den nationella arbetsgruppen för 

barncancer. RCC:s tidigare kommunikatör Bo Alm stöttar gruppen i kommunikationsfrågor.  

Återkoppling från möte med studieledningen för utrotning av livmoderhalscancer 

Hans Hägglund, Lena Ivö och Lena Sharp har haft möte med Joakim Dillner för att diskutera 

hur RCC:s webbplats kan användas för att sprida information om studien. Joakim anger att 

regionerna haft fler frågor än man förväntat sig men att man har kunnat svarat på alla frågor.  
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Helena Brändström lyfter att deltagandet för kvinnor födda 1999 måste kommuniceras. De har 

lagts till i studien efter det att regionerna anmält att de vill delta.  

Vi konstaterar att vi vid tillfälle bör diskutera hur RCC ska samverka med studier i framtiden för 

att få en smidigare process.   

4. Rapport patientvy IPÖ 

Föredragande: Sara Friedrich, Viktoria Henell och Maria Sörby 

Viktoria Henell och Sara Friedrich presenterar och summerar projektet att göra en patientvy för 

den individuella patientöversikten, IPÖ. Patientvyn är nu lanserad och projektet är 

sammanfattat i en rapport. Information om patientvyn kommer att kommuniceras till 

vårdprofessionen och patientföreningarna genom befintliga utbildningar och vid öppna 

informationstillfällen.  

Viktoria och Sara kommenterar att IPÖ och Min vårdplan kan komplettera varandra och att de 

delvis överlappar varandra men att mer arbete behöver göras för att verktygen ska fungera bra 

tillsammans. Maria Sörby meddelar att detta är på gång.  

Beslut: Rapporten om patientvy i IPÖ fastställs och kan publiceras.  

5. Övriga frågor 

Möte under RCC-dagarna  

Beslut: RCC i samverkansmötet som planerades under RCC-dagarna ställs in och ersätts av ett 

studiebesök på koordineringscentralen för Svenskt ambulansflyg.   

Medel till cancerrehabilitering från Sjöbergstiftelsen  

Helena Brändström meddelar att Sjöbergstiftelsen har beslutat att bevilja medel för den första 

av de två ansökningar som vi skickat in, en förstudie. För vår andra ansökan, om ett nationellt 

rehabiliteringscenter, har man beslutat att bevilja medel under förutsättning att RCC 

samfinansierar med två miljoner om året i tre år. Vi har tidigare beslutat att vi kan gå in med en 

miljon om året i tre år. Vi diskuterar detta och bordlägger beslutet till nästa möte för att kunna 

ta ett samlat beslut om budget.  

Cancerkonferens i februari 

Socialdepartementet kommer att ordna en cancerkonferens den 1 februari i samband med att 

Sverige är ordförande i EU. Ämnena ska anknyta till den europeiska cancerplanen. Förslag på 

ämnen kan mejlas till Helena Brändström. 

Ny medlem i nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel, NAC 

Katarina Nordfjäll är föreslagen som ny representant för RCC Norr i NAC. Hennes 

jävsdeklaration läggs till handlingarna utan kommentarer.  

Beslut: Katarina Nordfjäll utses till RCC Norrs representant i NAC. 
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Årets kontaktsjuksköterska  

Anna-Lena Sunesson påminner om att varje RCC ska meddela senast i morgon vem som ska få 

utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska. Mer information kommer på mejl.  


