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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 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos 

Hannie Lundgren 

§ 3 Kenneth Villman  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Projekt utrotning av livmoderhalscancer 

Hans rapporterar att han, Lena Sharp, Lena Ivö och Thomas Björk-Eriksson har haft möte med 

studieledningen för projektet utrotning av livmoderhalscancer. Vi diskuterar vilka frågor som 

återstår innan regionerna kan börja vaccinera och vilket stöd regionerna får av studieledningen. 

Hans tar med frågorna till nästa möte och uppmanar också var och en att vända sig direkt till 

studieledningen med frågor om avtal och liknande. Hans tar också med frågan om vilka som ska 

vara medförfattare till eventuella publikationer med regionalt fokus.  

Informationen på cancercentrum.se kommer att uppdateras inom kort men visst innehåll 

behöver stämmas av ytterligare inför publicering. 

Vi ser att vi behöver diskutera om det skulle gå att skjuta till ytterligare medel till regionerna 

nästa år eftersom kostnaden för vaccination inte täcks av de tilldelade medlen. Vi behöver också 

diskutera om och hur vi ska använda de medel som RCC fått för samordning av projektet. 

Sekreterare i RCC i samverkan 

Hannie Lundgren från RCC Syd kommer att ta över som sekreterare i RCC i samverkan. Hon 

deltar på dagens möte för att förbereda sig. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 10 maj fastställs.  
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2. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena meddelar att CCC-sidorna är nästan klara och kommer att kunna visas upp på mötet  

7–8 juni. Lena berättar också att hon kommer att jobba deltid i SKR:s Nära vård-uppdrag under 

hösten och att cancerteamet och kommunikatörsnätverket planerar för hur vi ska täcka upp för 

detta. 

3. Rapport från Register för cancerläkemedel (RCL) 

Föredragande: Kenneth Villman  

Kenneth Villman, ordförande i NAC, presenterar årets läkemedelsrapport. Inrapporteringen har 

inte förbättrats och det är därmed inte möjligt att göra djupgående analyser. Vi konstaterar att vi 

har investerat mycket i att få igång registret och att det är nedslående att inrapporteringen inte 

lyfter. Automatöverföring från Cytodos, CytoBase och IPÖ är prioriterat men Kenneth 

påminner om att flera av de regioner som kommer att byta journalsystem räknar med att bygga 

in funktionaliteten från dessa verktyg och att de därför inte är motiverade att jobba med 

automatöverföring.  

Vi räknar med att skicka rapporten till regionerna på onsdag och publicera en vecka senare. Den 

som vill kommentera får göra det under dagen. Lena Ivö skriver ett utkast till nyhet och 

cirkulerar inför publicering.  

Beslut: Rapporten från Register för cancerläkemedel (RCL) fastställs och kan spridas och 

publiceras enligt plan. 

4. Ansökan till Sjöbergstiftelsen om nationellt rehabiliteringscentrum 

Föredragande: Lena Sharp och Helena Brändström 

Förslaget om ett cancerrehabiliteringscentrum har diskuterats på nytt i den nationella 

arbetsgruppen för cancerrehabilitering, som har formulerat ett förslag till RCC i samverkan. 

Lena Sharp och Helena Brändström har diskuterat förslaget med gruppen. Gruppens slutsats är 

att den basala rehabiliteringen behöver stärkas i regionerna innan regionerna är redo att 

remittera till ett nationellt centrum. Den mest prioriterade funktionen för ett nationellt centrum 

vore därför att stötta regionerna med att få detta på plats. Lena och Helena bedömer att 

uppdraget att stötta regionerna ligger på vår nationella arbetsgrupp för rehabilitering och att vi 

bör lägga medel på att stärka upp den i stället för att starta ytterligare en nationell funktion. 

Lena och Helena föreslår därför att vi ska dra tillbaka ansökan och i stället använda våra 

nationella medel till att stärka processledarna och den nationella arbetsgruppen samt att fördela 

medel till regionerna. Hur detta ska ske behöver diskuteras ytterligare. 

En central fråga är att skapa möjlighet till uppföljning av rehabilitering i register. Arvid anger att 

det är svårt att motivera kvalitetsregistergrupperna att ta in indikatorerna för rehabilitering och 

att finansiering inte är den avgörande faktorn. KVÅ-koder diskuteras som alternativ. Arvid har 
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en löpande diskussion om detta tillsammans med NPO Rehabilitering, habilitering och 

försäkringsmedicin. 

Helena påminner om att den andra ansökan som vi lämnade in till Sjöbergstiftelsen, om att 

utreda möjligheterna att skapa en rehabiliteringsportal, är antagen och satt i rullning.  

Beslut: Vi drar tillbaka ansökan till Sjöbergstiftelsen om att skapa ett nationellt centrum för 

cancerrehabilitering.  

5. Övriga frågor 

Ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för bröstcancer 

Föredragande: Helena Brändström 

Theodoros Foukakis är föreslagen som ordförande. Han har valt att kliva av de uppdrag som 

kunde innebära jäv.  

Beslut: Theodoros Foukakis utses till ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för 

bröstcancer. 

Ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för livmoderkroppscancer 

Föredragande: Helena Brändström 

Karin Stålberg är föreslagen som ordförande. Hennes jävsdeklaration läggs till handlingarna 

utan kommentarer.  

Beslut: Karin Stålberg utses till ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för 

livmoderkroppscancer. 

Utvärdering av Min vårdplan  

Föredragande: Anna-Lena Sunesson 

RCC i samverkan har begärt ett underlag för den externa utvärderingen av Min vårdplan innan 

utvärderingen startar. Anna-Lena stämmer av hur detaljerat vi vill att underlaget ska vara. Vi 

konstaterar att vi vill se en övergripande skiss innan gruppen går vidare med en beställning till 

en extern byrå. 

Rapport från onkologichefsmötet  

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan, Helena och Arvid deltog i onkologichefsrådets möte förra veckan. Johan rapporterar om 

vilka frågor som togs upp. Vi konstaterar att vi skulle behöva ett chefsråd med 

verksamhetschefer från fler verksamhetsområden för att diskutera strategiska frågor, i stället för 

att diskutera med specialiteterna en och en. Vi återkommer till frågan. 

 

 

 


