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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-08-23 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson (§ 1–2) 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 3 Eva Szabo 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Läget i rekrytering av ny cancersamordnare 

Helena är tillförordnad nationell cancersamordnare sedan mitten av augusti. Rekryteringen av 

ny nationell cancersamordnare pågår. Emma Spak ansvarar och har informerat om att det finns 

flera sökande. För närvarande hålls intervjuer. Helena har framfört att referenser bör tas av 

RCC i den sjukvårdsregion som sökande är verksam i. Vi kan inte räkna med att en ny 

cancersamordnare är på plats förrän i december.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 21 juni fastställs.  

2. EU-ansökan cancer mission hubs 

Föredragande: Helena Brändström och Johan Ahlgren 

Den 15 juli inkom ett mail där Nollvision cancer och Karolinska CCC informerade om att de 

har för avsikt att skicka in en ansökan till EU’s Cancer Mission initiativ, sista ansökningsdatum 

den 5 september. Ett antal möten med Nollvision cancer, Karolinska CCC och andra aktörer, 

däribland Vinnova, SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet, har genomförts senaste 

månaden och resulterat i att RCC i samverkan går in som en tredje part i ansökan tillsammans 

med Nollvision cancer och CCC KI. Möte för att gå igenom ansökan hålls nu på onsdag (den 

24 augusti).  
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Ett stort tack riktas till Helena som har arbetat intensivt med att samordna och bringa klarhet i 

frågan under sommaren. 

Åtgärd: Alla uppmanas att läsa igenom ansökan, ECHoS Proposal_v20220822, och skicka 

eventuella kommentarer till Helena och Johan.  

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Eva Szabo  

Evelina Bång blir ny redaktör för Nationella vårdprogram 

Evelina är språkkonsult och kommer närmast från en tjänst på Skatteverket. Hon tillträder sin 

tjänst den 15 september.  

Inför delredovisning av ÖK Cancer 2022 

Respektive RCC ansvarar för att samla in och skicka in regionernas redovisningar av det arbete 

som hittills genomförts inom ramen för årets överenskommelse. Redovisningarna ska vara 

Socialdepartementet tillhanda senast den 30 september. Regionerna har fått utbetalt hälften av 

årets medel. För att ta del av resterande medel måste de uppnå inklusionsmålet, dvs. minst  

70 % av alla patienter som har fått en cancerdiagnos har inkluderats i ett standardiserat 

vårdförlopp. Vid senaste genomgången konstateras att samtliga regioner, förutom Region 

Norrbotten, når inklusionsmålet.  

Fastställande av NVP Bröstcancer 

NT-rådets rekommendation uppdaterad. Ingen remissrunda har skett.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för bröstcancer fastställs. 

Fastställande av NVP Matstrupe-magsäck (Eva Szabo) 

Kapitel 9 ”Kategorisering av tumören” är reviderat med nya rekommendationer avseende 

analyser för subgruppering av tumörer. Därtill är onkologkapitlen totalt reviderade gällande 

rekommendationer kring den onkologiska behandlingen – både kurativt syftande och palliativt. 

NT-rådets rekommendationer är inkluderade. Flera remissvar inkluderar frågor om kostnaderna 

för onkologisk behandling.  

I nästa revision av NVP kommer såväl omvårdnads- som rehabiliteringsdelarna att ses över.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för matstrupe-magsäck fastställs. 

Policy patientmedverkan (Helena Brändström) 

NAG Patient- och närståendesamverkan har uppdaterat RCC:s policy för ersättning vid 

patientmedverkan så att den överensstämmer med SKR:s och övrig nationell kunskapsstyrnings 

policy. 

Beslut: Vi fastställer den reviderade policyn för patientmedverkan som börjar gälla 1 oktober 

2022. NAG Patient- och närståendesamverkan får i uppdrag att diskutera och dokumentera 

hur olika situationer, t.ex. ersättning vid resa med nattåg, ska hanteras så att alla RCC gör på 
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samma sätt. Samtliga RCC behöver informera berörda medarbetare och patient- och 

närståendeföreträdare om att policyn är reviderad.  

4. Strålsäkerhetsmyndigheten remiss ändringar i föreskrifter om 

solarier och artificiella solningsanläggningar- Remissvar 

Föredragande: Helena Brändström 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har skickat förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier och 

artificiella solningsanläggningar. Dessa kommer att ersätta nu gällande föreskrifter SSMFS 

2012:5. Synpunkter ska vara SSM tillhanda per e-post senast den 7 oktober 2022. 

Beslut: RCC i samverkan uppdrar åt preventionsgruppen att ta fram ett remissvar å RCC i 

samverkans vägnar. Ett förslag till remissvar skickas till RCC i samverkan via mail. Lena S 

ansvarar för att informera gruppen om uppdraget.  

5. Övriga frågor 

Föredragande: Srinivas Uppugunduri 

OPT-gruppen: Representation från RCC Sydöst 

RCC Sydöst framför önskemål om att ha två representanter från RCC Sydöst i OPT-gruppen. 

Beslut: RCC i samverkan stödjer detta önskemål. 

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

NVP Peniscancer: Sinja Kristiansen ersätter Annika Johnsson som representant för RCC Syd.  

NAG Patient- och närståendesamverkan: Jessica Mellquist slutar på RCC Väst, det finns ingen 

ersättare i dagsläget. 

NAG Prevention: Ellen Brynskog ersätts av Sofie Grinneback. 

 

 


