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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-05-31 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

Hannie Lundgren 

§ 2 Claire Micaux, Katja Vuollet Carlsson 

§ 4 Maria Sörby 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar om planeringen inför internatet nästa vecka. Vi kommer bland annat att jobba 

med våra arbetssätt och med strategiska frågor.   

Hannie Lundgren, tillträdande sekreterare i RCC i samverkan, presenterar sig.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 24 maj fastställs.  

2. Min vårdplan 

Föredragande: Claire Micaux och Katja Vuollet Carlsson 

Claire redovisar status i arbetet med patientinformation till Min vårdplan. I flera arbetsgrupper 

saknas deltagare men även ordförande och i vissa fall handläggare. Bristen på aktiva personer 

påverkar arbetet. Som ett steg har styrdokument och rutiner förtydligats för att göra arbetet så 

effektivt som möjligt. Claire bedömer också att den kommande redaktören kommer att bli en 

välkommen avlastning för grupper och handläggare. 

Claire redovisar förslag till plan för utvärderingen av Min vårdplan. Förslaget är att 

utvärderingen ska omfatta både själva verktyget och arbetssättet, ur ett patient-, 

kontaktsjuksköterske- och organisationsperspektiv. I utvärderingen ska även ingå att kartlägga 

vilka konkurrerande system som finns, men inte frågor om teknisk utveckling, plattform eller 

interna arbetssätt på RCC. Alla får i uppdrag att läsa in sig på förslaget inför kommande beslut.  

Claire framhäver att beslutet bör tydliggöra vem som är beställare, utförare resp. styrgrupp, samt 

tidplan och budget. 
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3. Förslag till chefsråd/referensgrupp för RCC i samverkan 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans visar ett förslag till arbetssätt för att diskutera strategiska frågor med verksamhetschefer. 

Förslaget innebär att vi samlar en referensgrupp två gånger om året, när en ny 

överenskommelse är beslutad samt inför förhandlingarna om nästa överenskommelse. Vi 

diskuterar lämplig storlek på gruppen och konstaterar att en mindre gruppering med fokus på 

chefsgrupperingar är lämpligare för att kunna diskutera strategiska frågor, men att mötena kan 

behöva kompletteras med en bredare inbjudan till t.ex. specialistföreningar i januari, med fokus 

på att ge information om överenskommelsen.  

Beslut: Björn Ohlsson, Johan Ahlgren, Helena Brändström och Hans Hägglund får i uppdrag 

att ta fram en agenda och inbjudningslista med målet att inom ca två veckor skicka ut en 

inbjudan till möte i september.  

4. Vinnovaansökan: Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Maria Sörby 

Arvid redogör för bakgrunden till och status i Vinnovaansökan Kraftsamling för ökat 

nyttiggörande av hälsodata (etapp-ett-ansökan). RCC Mellansverige är koordinator. Vi 

kommenterar att det är viktigt att projektet inte tar kraft från övrigt IPÖ-arbete, och  

Maria Sörby bedömer att projektet snarare kommer att ge input till IPÖ.   

Beslut: RCC i samverkan är avsändare i Vinnovaansökan Kraftsamling för ökat nyttiggörande 

av hälsodata.  

5. Övriga frågor 

Önskemål om nytt vårdprogram för basalcellscancer, samarbete med NPO Hud- och 

könssjukdomar 

NPO Hud- och könssjukdomar har kontaktat oss med ett önskemål om att tillsammans ta fram 

ett nationellt vårdprogram för basalcellscancer. De föreslår att RCC ska hålla i arbetet men att 

de kan nominera medlemmar till vårdprogramgruppen.  

Beslut: RCC i samverkan ställer sig positiva till att ta fram ett nationellt vårdprogram för 

basalcellscancer i samverkan med NPO Hud- och könssjukdomar.  

Skribent till OECD:s Cancer Inequalities project – förfrågan från Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen har i uppdrag att skriva delar i en OECD-rapport och söker nu en ”lead author” 

som ska kommentera rapportens siffror för Sverige. Uppdraget innebär ca 2 veckors arbetstid 

under juni. Johan Ahlgren meddelar att han eventuellt har en lämplig person för uppdraget och 

kontaktar Socialstyrelsen för att få mer information.  


