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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-04-19 

Närvarande 

Beslutande:  

Johan Ahlgren (§ 3–4) 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Anna Karevi Verdoes 

Maria Rejmyr Davis (ersatt av  

Björn Ohlsson § 3–4) 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ralf Segersvärd 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Vid mötet saknas representation från RCC Norr, som har lämnat synpunkter till  

Hans Hägglund inför mötet. Vi är överens om att vi kan fatta beslut om de punkter som finns i 

agendan även när ett RCC inte är representerat, men att detta bör förtydligas i spelreglerna.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 5 och 12 april fastställs.   

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Förslag till nytt vårdprogram för hantering av biverkningar vid cancerbehandling 

Helena repeterar och förtydligar förslaget om ett nytt vårdprogram för hantering av generella 

biverkningar vid cancerbehandling. De som vid det tidigare mötet var tveksamma till förslaget 

har fått mer information och är nu positiva. Vi kommenterar att det är viktigt att kommunicera 

tydligt att det gäller generella biverkningar, för att undvika missförstånd.  

Helena föreslår att vi tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram ett vårdprogram 

som fokuserar på delområdet immunterapi, som pilot. Helena föreslår också att gruppen ska få i 

uppdrag att ta fram förslag till förvaltning av dokumentet, fortsatt arbete samt hantering av 

gränsdragningar mot andra vårdprogram.  

Beslut: RCC i samverkan stödjer förslaget att en arbetsgrupp tar fram ett vårdprogram för 

generella biverkningar av immunterapi samt fortsätter att utreda hur hantering av generella 

biverkningar av cancerbehandling kan beskrivas och förvaltas på ett ändamålsenligt sätt.  

Helena Brändström och Ulrika Berg Roos får i uppdrag att tillsätta gruppen i enlighet med 

tidigare diskussion om lämplig sammansättning. 
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Nationella vårdprogram för tumörsår 

Det finns ett äldre regionalt vårdprogram för hantering av tumörsår framtaget av  

RCC Stockholm Gotland. Vårdprogrammet behöver uppdateras och Helena Adlitzer som leder 

arbetet har ställt frågan om vårdprogrammet kan göras nationellt.  

Vi diskuterar frågan och konstaterar att det finns ett behov av en beskrivning av tumörsår men 

att det inte är uppenbart att det behövs ett nytt, separat vårdprogram. Det finns texter i det 

nationella vårdprogrammet för palliativ vård och i vårdhandboken, och det finns också 

dokument under produktion inom NPO Hudsjukdomar som kan överlappa området. 

Beslut: Helena Brändström får i uppdrag att uppmana arbetsgruppen för tumörsår att diskutera 

frågan om nationellt vårdprogram för tumörsår med NPO Hudsjukdomar och med 

vårdprogramgruppen för palliativ vård om möjligheten att hantera tumörsår inom 

vårdprogrammet palliativ vård. 

3. Medel till cancerrehabilitering från Sjöbergstiftelsen  

Föredragande: Hans Hägglund och Helena Brändström 

Vid förra mötet inleddes en diskussion om samfinansiering av ett nationellt 

rehabiliteringscentrum tillsammans med Sjöbergstiftelsen.  

Vi konstaterar att vi behöver en mer detaljerad uppställning av alla projekt som ingår i samma 

budgetpost för att kunna ta ställning till hur medel bör prioriteras. Beredningsgruppen tar på sig 

att ordna detta till nästa möte. Vi konstaterar också att frågan om långsiktig finansieringsmodell 

måste vara central i projektet om vi finansierar det.  

Frågan bordläggs till nästa möte.  

4. Övriga frågor 

Information: Beslut om medel till RCO (Arvid) 

Arvid berättar att det finns en diskussion i RCO-sam om hur man kan samarbeta kring 

informationsförsörjning samt integrering i kunskapsstyrningssystemet. Samtliga RCO har 

tilldelats ett extra anslag om 400 000 kronor vardera för detta under 2022, och det bör finnas 

fördelar med att samla dessa resurser nationellt. En arbetsgrupp inom RCO-sam kommer att få 

i uppdrag att ta fram förslag på hur medlen kan nyttjas för en förstärkt förvaltningsorganisation.  

RCC i samverkan är positiva till ett nationellt samarbete under förutsättning att innehållet är 

ändamålsenligt. 


