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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-06-07–08 

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 (digitalt) 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

Hannie Lundgren 

§ 2 Kerstin Ljungström 

§ 3 Petra Rinman, Louise Strandendahl, 

Jenny Halldén 

§ 4 Jenni Nordborg 

§ 5 Joakim Dillner 

§ 7 Kerstin Ljungström 

 

1. Inledning  

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans hälsar välkomna och introducerar internatets innehåll. 

Kort presentationsrunda. 

2. Diskussion och arbete med arbetssätt i samverkan 

Föredragande: Kerstin Ljungström, organisationskonsult 

Diskussion förs i grupper. Ulrika sammanfattar återkopplingen från gruppdiskussionerna och 

uppdaterar spelreglerna. Arbetet fortsätter på internatet den 30–31 augusti. 

3. Socialstyrelsen om utvärdering av RCC 

Föredragande: Petra Rinman, Louise Strandendahl och Jenny Halldén, Socialstyrelsen 

Petra Rinman tackar de som deltog vid förra utvärderingen, som var mer övergripande. Kort 

diskussion förs kring utredningens resultat och dess nytta för RCC. 

Den föreliggande utvärderingen ska vara klar 2023.  
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Två målområden har valts ut: 

1. Ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigare 

2. Mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider förekommer. Utvärderingen 

ska lämna förslag om hur verksamheten kan utvecklas inom dessa två målområden. 

Genomförandet planeras enligt följande: 

- Dokumentstudier nu och framåt 

- Telefonintervjuer aug–okt 

- Digitala workshops dec–feb 

- Fysiska platsbesök okt–jan  

- Förankringsmöte kring utredningens analys och förslag med RCC-organisationen våren 2023. 

Inbjudningar till platsbesök planeras att skickas ut innan sommaren. Såväl fysiska som digitala 

möten planeras. Första delen kan göras digitalt men samverkansgruppen betonar värdet av 

fysiska platsbesök med personer med nyckelroller för cancervården i respektive sjukvårdsregion. 

Att ta med data och resultat från varje region vid besöken brukar skapa engagemang. 

RCC i samverkan lyfter att prevention, tidig upptäckt i primärvården och screening är tre skilda 

områden som kräver olika angreppssätt. Vi välkomnar att Socialstyrelsen analyserar RCC:s roll 

inom området primär prevention, i relation till andra aktörer. Socialstyrelsen planerar inte att 

inkludera uppföljning av personer med förhöjd risk, t.ex. p.g.a. ärftlighetsfaktorer.  

4. Uppdatering svensk life science-strategi – var står vi i dag – nästa 

steg? 

Föredragande: Jenni Nordborg, Regeringskansliet 

Jenni Nordborg ger bakgrunden till Sveriges life science-strategi som lanserades i slutet av år 

2019. Vi har nu fått ett gemensamt ramverk: Nationell strategi life science och hälsa som 

används som utgångspunkt för de regionala life science-strategierna.  

I dag finns åtta prioriterade områden, varav Jenni beskriver området integrering av forskning 

och innovation i vården som det enskilt viktigaste området där vi kan bli ännu bättre. Hon säger 

också att life science-sektorn, utifrån ett strategiskt perspektiv, har jobbat för lite med 

prevention. RCC beskrivs som föregångare inom många områden och lyfts ofta upp som gott 

exempel. 

Diskussion fördes kring bl.a. biobanksutredningarna, kunskapsstyrning, kompetensförsörjning, 

hälsodata och tillitsfrågor.  

RCC i samverkan lyfter att forskningen skulle gynnas av en mer långsiktig finansiering, t.ex. 

genom en flerårig överenskommelse mellan SKR och regeringen. Vi lyfter också att 

implementeringen av nya läkemedel skulle underlättas av nationell/solidarisk finansiering. 

Jenni lyfter värdet av att RCC engagerar sig i den utredning om hälsodata som kommer ut på 

remiss och i den utredning om näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar som 

inleds efter sommaren. 
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RCC i samverkan konstaterar att det är viktigt att samarbeta med life science-kontoret och 

stödja kopplingen till arbetet i respektive region. 

5. Projektet för utrotning av livmoderhalscancer 

Föredragande: Joakim Dillner 

Joakim Dillner informerar om att studieledningen har möten med de regionala projektledarna 

varannan vecka. Projektledarna efterfrågar minnesanteckningar från mötena samt en gemensam 

plattform med kontaktuppgifter. Joakim tar på sig att ombesörja detta. 

Joakim informerar om att det kommit in formella beslut från alla 21 regioner om att de vill vara 

med i projektet.  

Projektledningen eftersträvar nationell likriktning men det finns vägval där varje region måste 

avgöra vad som fungerar i deras region. Främst gäller det metoden för vaccination där två 

strukturer är möjliga: a) via vaccinationscentraler och b) vid gynekologiska 

cellprovsmottagningar, där barnmorskorna behöver en dags utbildning för att få vaccinera. 

Utbildningen finns tillgänglig via RCC:s webbplats.  

Studieledningen har tecknar ett nationellt avtal med centralt inköp av vaccin till studien. 

Regionerna får beställa från ett centrallager och behörighet att beställa har just börjat delas ut. 

Diskussion fördes kring vaccinavtalet där regionerna behöver ett underlag för beslut om 

betalning. Joakim Dillner åtar sig att göra ett förslag till underlag för ett avtal med längre 

avtalstid (3 år). Vi föreslår ett standardiserat avtal med kryssalternativ för att ange vad regionen 

respektive studieledningen ska stå för, t.ex. genotypning av HPV-prov.  

Enligt canceröverenskommelsen för 2022 avser staten att satsa 25 miljoner per år under 

perioden 2022 till 2027 för screening och vaccination med syfte att utrota livmoderhalscancer. 

HPV-test med genotypning ska ske samtidigt eller strax efter vaccinationen. De positiva följs 

sedan upp i screeningsprogrammet. För studiens skull måste man kunna se vilket slags virus 

man är infekterad med. Vid vaccinationen på mödravårdsmottagningen kan barnmorskan ta ett 

cellprov i anslutning till vaccinationen, i annat fall får man ett självprovtagningskit. Regioner 

som inte kan analysera proverna med full genotypning av HPV-test skickar proven till 

Karolinska Institutet för analys.  

Man har provat olika former av information för studien (SMS, Kivra, vanliga kallelser och 

särskilda brev) och konstaterat att särskilda brev är det mest effektiva. Respektive region 

behöver klargöra hur tidsbokning ska ske. Information om biverkningar och andra FAQ tar 

projektledningen centralt hand om. 

Lena Ivö informerar om att en central kommunikationsplan är på gång. RCC:s kommunikatörer 

samarbetar med studieledningen som även har egna kommunikationsresurser.  

Drivkraften för kvinnorna att delta i studien, förutom att ej få cancer, är att det ska vara gratis, 

lättillgängligt samt komma från en trovärdig avsändare. 
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Joakim efterlyser nya informationskanaler för att nå yngre kvinnor. Hälsoinformatörer som 

verkar inom socialt belastade områden kan vara en tänkbar väg framåt. 

6. Vägen framåt 

Föredragande: Hans Hägglund och Arvid Widenlou Nordmark 

Dialog kring Vägen framåt och dess målområden fördes i grupper. Dialogen är en förberedelse 

inför internatet i augusti då vi fortsätter arbetet.  

Nuvarande måldokument Vägen framåt omfattar perioden 2020–2022. Vi behöver, inför en 

uppdatering av dokumentet, följa upp och sammanfatta vad som har åstadkommits. Delar som 

vi inte ser att vi kan/bör arbeta vidare med bör strykas. Ett förslag är att identifiera vilka 

åtgärder som bedöms vara minst viktiga för att se om vi kan stryka några av dem. 

7. Arbetssätt 

Föredragande: Kerstin Ljungström 

Kerstin sammanfattar förslaget till mötesordning. 

Tisdagsmöten  

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 

1 h löpande ärenden/beslut 

1 h halvtunga frågor 

Vecka 1 information 

1 h löpande ärenden/beslut 

1 h halvtunga frågor 

Vecka 2 beslut 

1 h löpande ärenden/beslut 

1 h halvtunga frågor 

2 h tunga fördjupande 

ärenden 

 

Åtgärd: Alla tittar igenom kalendrarna inför beslut om när vi tidigast kan ändra höstens 

mötestider. 

Bör beredningsgruppen ersättas med ett utökat AU? 

Diskussion förs kring beredningsgruppens roll och om vi skulle inrätta ett arbetsutskott. Detta 

diskuteras vidare vid augustis internat. 

Vi bör se över hur RCC:s samordning av NAG:ar ser ut, liksom formuleringen av NAG:arnas 

uppdrag och befogenheter. Instruktioner för NAG:arnas medverkan vid RCC-

samverkansmöten behöver förtydligas och kommuniceras. Nationella vårdprogrammens rutin 

för avrapportering är en förebild. Frågan diskuteras vidare vid nästa internat där vi kan 

exemplifiera med några NAG:ars arbete.  

Spelregler på möten 

Samverkansgruppen är överens om att spelreglerna är bra och att vi bör eftersträva att följa dem 

framöver. Ulrika lägger in några ändringar inför nästkommande tisdagsmöte.  

Spelregler mellan möten 

Diskussion förs kring vilka spelregler som ska finnas mellan samverkansmötena.  
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Åtgärd: Ulrika uppdaterar förslag på spelregler både under och mellan möten. Tas upp på möte 

den 14 juni och sedan för beslut den 21 juni. 

8. Övrigt 

Hans avslutar sitt uppdrag som cancersamordnare i sommar och återgår till vården. SKR har 

påbörjat arbetet med rekrytering av en ny cancersamordnare. Information kring detta kommer 

att ges av Emma Spak vid nästa samverkansmöte 14 juni. 

Diskussion förs hur vi löser den uppkomna situationen med två avgångar, Ulrika och Hans. 

Beslut: Beredningsgruppen förstärks till hösten med en chef (Maria Rejmyr Davis) och en 

ersättare (Ove Andrén) utöver det rullande systemet med chefer. Hannie går in som sekreterare 

i beredningsgruppen och som extra administrativt stöd. I planeringen av internatet i augusti 

deltar även Thomas Björk-Eriksson och Anna Karevi Verdoes. 

Den 23 augusti är Helena ordförande för mötet. Därefter diskuterar vi eventuellt roterande 

mötesordförande. 

 

 

 


