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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-06-14 

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 

Helena Brändström 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 1 Emma Spak 

§ 4 Ulf Strömberg

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund och Emma Spak 

Rekrytering av ny cancersamordnare 

Emma Spak informerar om SKR:s process för rekrytering av ny cancersamordnare, eftersom 

Hans Hägglund avslutar sin tjänst. Den nya cancersamordnaren kommer att anställas på SKR 

med en projektanställning, alltså inte lånas in från en region, och SKR sköter därför 

rekryteringen. Emma kommer att ta fram ett utkast till annons med utgångspunkt i annonsen 

från förra rekryteringen och dela med RCC i samverkan under veckan för kommentarer. Målet 

är att få ut annonsen under början av nästa vecka och ta emot ansökningar till slutet av juli. 

Emma ber om RCC-chefernas hjälp att sprida annonsen. SKR:s rutin är att avdelningschefen 

sköter intervjuer ensam. Målet är att intervjua löpande under sommaren. 

Emma kommenterar att det är svårt att rekrytera en cancersamordnare på ett långsiktigt 

uppdrag så länge canceröverenskommelserna är ettåriga. 

Emma kommer tillbaka vid nästa möte för att diskutera formerna för rekryteringsprocessen.   

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 31 maj fastställs.  

2. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Lena Ivö har tidigare meddelat att hon kommer att jobba halvtid med Nära vård-uppdraget på 

SKR under hösten. RCC i samverkan diskuterar huruvida vi behöver stärka upp med ytterligare 

kommunikationsresurser nationellt under den tiden.  
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Lena kommer att diskutera frågan ytterligare med kommunikatörsnätverket och 

kommunikationschefen på SKR. Vi återkommer till frågan nästa vecka.  

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av nationellt vårdprogram för myelom  

Den nationella vårdprogramgruppen för myelom har uppdaterat vårdprogrammet med 

anledning av att ett patent har gått ut vilket lett till ett nytt NT-rådsgodkännande. Priset för den 

aktuella behandlingen sjunker till ca 1 procent av tidigare pris. De nya skrivningarna har inte 

varit på remiss men stämts av med NAC.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för myelom fastställs. 

Fastställande av nationellt vårdprogram för livmoderhals- och vaginalcancer samt nationellt 

vårdprogram för livmoderkroppscancer 

De nationella vårdprogramgrupperna för livmoderhals- och vaginalcancer respektive 

livmoderkroppscancer har uppdaterat vårdprogrammen med anledning av nya 

rekommendationer om PD-L1-hämmare. Skrivningarna har inte varit på remissrunda men 

diskuterats med NAC. Helena inväntar ett slutligt ok från NAC. Helenas bedömning är att 

NAC är nöjda med skrivningarna men har missat att kommunicera till Helena att de är klara.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för livmoderhals- och vaginalcancer fastställs under 

förutsättning att NAC godkänner ändringarna.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer fastställs under förutsättning 

att NAC godkänner ändringarna. 

Anpassningar av nationella vårdprogram med anledning av covid-19 – avpublicering 

Helena föreslår att vi ska avpublicera covid-19-anpassningarna av de nationella 

vårdprogrammen. Förslaget är avstämt med vårdprogramsordförandena som är positiva. Vi 

diskuterar om vi ska sammanställa och publicera dem i en rapport eller liknande. Johan Ahlgren 

tar på sig att ta fram ett förslag till hur detta skulle kunna se ut. Tills vidare är de diarieförda på 

SKR. 

Beslut: Covid-19-anpassningarna av de nationella vårdprogrammen avpubliceras.  

4. Geomappingrapport om långtidsuteblivare från 

livmoderhalscancerscreening 

Föredragande: Ulf Strömberg 

Ulf Strömberg redovisar de viktigaste resultaten ur rapporten om deltagande i 

screeningprogrammet för livmoderhalscancer. Rapporten ringar in områden med hög andel 

kvinnor som uteblir från livmoderhalscancerscreening och analyserar vad som utmärker dessa 
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områden. Områden som anges ha sämre köpkraft har högre prevalens uteblivare. Det är också 

tydligt att områden längre från central- eller tätorter har sämre deltagande. Däremot sticker inte 

invandrartäta områden ut i analysen. 

Ulf lyfter att registreringen av kallelser i kvalitetsregistret skiljer sig mellan regionerna vilket 

försvårar analysen eftersom det inte går att säga med säkerhet om kvinnor uteblir för att de valt 

det eller för att de inte fått påminnelser.  

Rapporten fastställs nästa vecka. 

5. IPÖ – ny uppdragsbeskrivning  

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan redovisar ett nytt förslag till uppdragsbeskrivning för IPÖ-arbetet. 

Uppdragsbeskrivningen ansluter till det avtal som beslutades tidigare i år. Johan framhäver 

vikten av att ge tydliga besked om strategin framåt för att kunna hålla styrfart och även behålla 

personal i projektet. Srinivas och Thomas anger att de behöver förankra uppdragsbeskrivningen 

inför beslut. De återkommer till Johan per mejl efter mötet. Övriga RCC står bakom förslaget. 

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Ny tumörkirurgrepresentant från RCC Norr i vårdprogramgruppen för huvud- och halscancer: 

Mustafa Magan Barre, Norrlands universitetssjukhus.  

Ny ansvarig/sammankallande för omvårdnadsdelen i vårdprogrammet för huvud- och 

halscancer: Agneta Hagren. 

 


