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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-08-30–31 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 5   Gunilla Gunnarsson 

§ 11 Mef Nilbert 

 

1. Inledning  

Föredragande: Helena Brändström 

Information från cancersamordnaren 

Kenneth Villman sjukskriven 

Under september och oktober kommer Kenneth att vara sjukskriven. Henrik Lövborg kommer 

att gå in och täcka upp. 

Ökad dialog med VC-chefer m.fl. 

Helena Brändström planerar ett Teams-möte den 30 september 13.00–14.30 för att diskutera 

hur dialogen med RCC i samverkan kan stärkas. Utöver RCC-chefer bjuds 

verksamhetschefsnätverket in. Där sådana inte har kunnat identifieras bjuds specialistföreningar 

m.fl. in. 

Ökad dialog med HSD-nätverket  

Psykiatrin har en kontaktperson i HSD-nätverket för att få till en tätare dialog med hälso- och 

sjukvårdsdirektörerna. Cancerfrågan bör hanteras på liknande sätt. Helena tar kontakt med  

Mats Bojestig för vidare diskussion. 

Cancerkonferens 1 feb 2023 

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Socialdepartementet bjuder in till 

cancerkonferens den 1 februari 2023. Primärt inbjuds departements- och 
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hälsomyndighetspersoner från EU-länder. Övergripande teman kommer att vara jämlik vård. 

RCC har tillfrågats om goda exempel från hela Europa.  

Delrapport ÖK Cancer 2023 

Material till delrapporten ska skickas till Helena senast den 5 september. 

2. Internationella frågor 

Föredragande: Helena Brändström och Johan Ahlgren 

EU frågan- var står vi och hur går vi vidare? 

Ansökan Cancer Mission Hubs 

RCC i samverkan/SKR är tillagd som partner och ansökan skickas in den 5 september.  

Sverige kommer att bli WP leader i WP 6 och även vara involverade i WP3. RCC i samverkan är 

främst intresserad av WP 2. 

Projektet börjar i maj 2023 och pågår 36 månader framåt. 

Möte med CCC och Nollvision cancer om samordningen i Sveriges medverkan hålls när 

ansökan beviljats. 

Beslut: Helena Brändström verkar för att samordningsmöten etableras. 

Bättre samordning med departementen och myndigheterna 

Socialstyrelsen är samordnande myndighet för EU-utlysningar inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. 

Hur hanterar vi EU-frågor framöver 

Vi behöver en strategi för hur RCC i samverkan ska hantera EU-frågorna. Ledtiderna för EU-

ansökningarna är mycket korta och det blir svårt för RCC i samverkan att identifiera och agera 

på de ansökningar som är relevanta för oss. En tänkbar lösning är att tillsätta en samordnare för 

EU-frågor. Den kommande nationella cancersamordnaren bör vara med vid tillsättningen av ett 

sådant uppdrag varför vi avvaktar till denne är på plats. 

Beslut: 

Helena Brändström och Johan Ahlgren är kontaktpersoner mot Cancer Mission Hubs Initiative, 

CMHI. 

Lena Sharp är kontaktperson mot EU4H-2022-JA-02 Cancer and other NCD´s prevention. 

Arvid Widenlou Nordmark är kontaktperson mot EU4H-2022-JA-04 Cancer Inequalities 

Registry. 

Översättning till engelska av centralt material för RCC i samverkan 

Det finns ett stort behov av engelskt informations- och presentationsmaterial om RCC i 

samverkan.  
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Beslut: Lena Ivö ansvarar för att texter på engelska tas fram till oktober. Alla skickar befintligt 

material till Lena. En kvalitetssäkringsgrupp bestående av Lena Sharp, Srinivas Uppugunduri 

och Anna-Lena Sunesson bildas.  

Övriga internationella samarbeten- förfrågningar från Socialdepartementet 

Socialdepartementet har kallat till avstämningsmöte nästkommande vecka avseende deltagande 

vid diverse internationella möten och delegationsresor.  

Beslut: RCC i samverkan är positiva till en ökad internationell samverkan och ställer gärna upp 

med expertis alternativt förmedling av kontakt till expertis inom området.  

3. Spelregler, arbetssätt 

Föredragande: Helena Brändström 

Uppföljning av diskussioner från förra internatet den 7–8 juni samt genomgång av spelregler för 

RCC i samverkans möten.  

Beslut: Nya spelregler fastställs och förändrade mötestider för RCC i samverkan börjar gälla 

från 1 november. Spelreglerna gäller 1 år framöver och ses sedan över. 

Nästa internat för RCC i samverkan äger rum den 20–21 december i Stockholm. 

Diskussion om årshjulet 

Det finns ett årshjul i form av en Excelfil. Cancersamordnaren, Helena Brändström och Arvid 

Widenlou Nordmark går igenom den varje år i samband med att canceröverenskommelsen är 

klar. Föreslås att beredningsgruppen för RCC i samverkan tar över den uppgiften.  

Beslut: Beredningsgruppen för RCC i samverkan ansvarar för att årshjulet ses över i anslutning 

till att överenskommelsen är klar.  

4. NAG:arnas uppdrag och avrapportering 

Föredragande: Helena Brändström 

Diskussion förs om de rutiner som finns kring NAG:arnas uppdrag och avrapportering. För 

närvarande är det 17 NAG:ar som ska avrapportera till RCC i samverkan. Chefen för stödjande 

RCC ansvarar för att avrapportering sker enligt mall och tidsplan.  

Beslut: Dokument ”Rutin för hantering av nationella arbetsgrupper” fastställs. 

Dokument ”Rutin för nationella arbetsgruppen vid föredragning i RCC i samverkan” fastställs. 

Båda dokumenten publiceras på nätet. Helena informerar RCC i samverkan när dokumenten är 

publicerade på cancercentrum.se. Respektive RCC-chef ansvarar för att informera medarbetare 

och NAG. 
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Bäckencancerrehabilitering som separat NAG 

Nuvarande överenskommelse för Kvinnors hälsa gäller 2020–2022 och det är därmed inte 

säkert att vi får fortsatt finansiering för arbete med bäckencancerrehabilitering. Nuvarande 

NAG är välfungerande varför vi avvaktar information om finansiering. 

5. Tillgänglighetsutredningen 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson särskild utredare 

Slutsatserna från tillgänglighetsutredningen är ute på remiss. Gunilla Gunnarsson presenterar 

utredningens förslag samt konstaterar att lagen inte hålls och att resultaten inte förbättras 

nämnvärt.  

Tillgänglighet bör ha högsta prioritet under lång tid. 
- Staten och regionerna bör arbeta tillsammans långsiktigt och strategiskt. 
- Årliga regionala handlingsplaner med mål och årliga fördjupade uppföljningar. 
- Statlig årlig uppföljning med varje region för att stimulera utveckling och 

förändringsarbete. 

 

Beslut: Björn Ohlsson, Arvid Widenlou Nordmark och Ralf Segersvärd ansvarar för att ta fram 

RCC:s remissvar som ska lämnas in senast den 30 september. 

6. Vägen framåt – bokslut 2022 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis 

Vägen framåt – bokslut 2022 diskuteras i grupper. Uppföljningsrapportens fokus bör vara 

nationellt genomförda insatser.  

Vi bör lyfta några centrala områden i kommunikationen längs vägen. Förslag på insatser som 

bör lyftas fram i uppföljningsrapporten är tarmcancerscreeningen, SVF, nationella 

regimbiblioteket och uppföljningsmottagningar. 

Beslut: En arbetsgrupp bestående av Anna-Lena Sunesson, Lena Sharp, Maria Rejmyr Davis 

och Helena Brändström ansvarar för att redigera underlaget som sedan skickas till Gullers för 

färdigställande och utarbetande av kommunikationsmaterial. Nationella insatser som inte är 

listade i rapportutkastet skickas till Helena och Maria senast den 9 september.  

7. Nollvision cancer 

Föredragande Emma Spak, Helena Brändström m.fl. 

Diskussion om hur samarbetet med Nollvision cancer och samverkan kring EU-ansökan 

Cancer Mission Hubs ska ske framöver. Partneravtal och ledning av Nollvision cancer behöver 

ses över och tydliggöras. Enligt nuvarande partneravtal har RCC i samverkan två platser. Det är 

viktigt med transparens kring finansiella frågor och samverkan med industri, akademi och 

sjukvård. För SKR är det viktigt att RCC i samverkan finns med i arbetet och styrningen av 

Nollvision cancer. 



1 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-08-30–31 

 5(8) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Emma Spak och Helena tar en diskussion med Nollvision cancer kring partneravtal och 

ledningsstruktur. Resultatet av diskussionen behöver förankras med hälso- och 

sjukvårdsdirektörsnätverket. 

8. Vägen framåt 2023–2025 

Föredragande: Helena Brändström 

RCC i samverkans nationella målbild Vägen framåt ska revideras inför perioden 2023–2025. 

Det är viktigt med en koppling till såväl den nationella cancerstrategin som EU:s cancerplan.  

Man enas om att revidera nuvarande dokument så att målen blir färre men tydliga och mätbara.  

Genomgång och diskussion kring målområdena fördes i fyra arbetsgrupper: 

1: Anna-Lena Sunesson, Ralf Segersvärd, Hannie Lundgren och Gustav Ekbäck arbetar med 

ledning, styrning och Sammanhållna och effektiva vårdprocesser.    

2: Lena Sharp, Anna Karevi Verdoes, Srinivas Uppugunduri och Arvid Widenlou Nordmark 

arbetar med Prevention och tidig upptäckt samt Kompetensförsörjning.  

3: Helena Brändström, Björn Ohlsson, Johan Ahlgren och Ove Andrén arbetar med Patienter 

och närstående samt Forskning och innovation. 

4: Maria Rejmyr Davis, Göran Henriks, Thomas Björk-Eriksson och Lena Ivö arbetar med 

Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård samt Patientinformation. 

Beslut: Arbetsgrupperna arbetar vidare med att se över formulering av mål och aktiviteter.  

Den 11 oktober ska grupperna skicka sina reviderade texter till Helena. Redovisning sker den  

18 oktober. Därefter utarbetas ett reviderat måldokument med hjälp av Gullers. Målet är att 

fastställa det reviderade måldokumentet vid internatet den 20–21 december. Parallellt behöver 

ett övergripande måldokument som beskriver nationell målbild, möjligheter och utmaningar för 

cancervården tas fram. Detta måldokument behöver synliggöra kopplingen mellan olika aktörer 

(nationellt och internationellt) och RCC i samverkans arbete. Diskussion om det övergripande 

dokumentet återupptas den 11 oktober. 

9. Budget HT 2022- kvar att fördela under 2022 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena Brändström informerade om förslag till fördelning av återstående medel för år 2022.  

Det finns 3 mkr avsatt för nationell kommunikation avseende utrotningsprojektet. En dialog 

förs med projektledningen om hur dessa medel ska användas.  

IPÖ-gruppen jobbar just nu på en förberedande ansökan till ett Vinnova-projekt. 

En central fråga när det kommer till automatöverföring av data till IPÖ och kvalitetsregister är 

mappningen av såväl källa (vårdinformationsregister) som IPÖ/kvalitetsregister. RCC behöver 

därför förstärka kompetensen kring NMI och informatik. 

Samtliga registergrupper måste vara engagerade och inse vikten av att rensa och ensa variabler 

eftersom det underlättar mappningsarbetet.  
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Då det finns medel centralt på SKR som inte kommer att tas i bruk p.g.a. av minskade 

personalkostnader föreslår Helena att utökade uppdrag ges till: 

- Konsultstöd benchmarking strålbehandling. 
- Kommunikationsstöd Vägen framåt, uppföljning 2020–2022 samt reviderad version 

för perioden 2023–2025. 
- Översättning till engelska av grundinformation om RCC i samverkan. 

 

Beslut: Enighet om att använda det överskott som genereras till följd av minskade 

personalkostnader i enlighet med Helenas förslag. Fördelning av återstående medel diskuteras 

vid oktobermötet. 

Beslut: Medel avsätts till RCC Mellansverige för att stärka arbetet med automatöverföring av 

strukturerad data för att möjliggöra informationsöverföring från ordinations- och journalsystem 

till register.  

Beslut: Arvid Widenlou Nordmark uppdras ta fram ett informationsmaterial avseende 

direktöverföring att använda i dialog med registerstyrgrupper, RCC:s medarbetare och 

regionernas företrädare. 

Beslut: Medel för nationell samordning av cancerscreening flyttas till RCC Väst eftersom Väst 

är stödjande RCC för den nationella samordningen. Bland annat planeras en nationell 

informationskampanj för screening.   

Beslut: För preventionskampanjen kopplad till Prev.can används RCC i samverkans logga i 

preventionskampanjen med möjlighet för de regioner som vill att lägga till sin logga.   

Beslut: Uppdrag ges åt Elin Ljungqvist och Lena Ivö att hålla i dialog med utrotningsprojektets 

projektledning avseende kampanjmaterialets inriktning och innehåll. De avsatta medlen 

avräknas i samband med att överenskomna åtgärder genomförts. 

10. ÖK 2023 – prioriteringar  

Föredragande: Helena Brändström 

SKR utser vilka tjänstemän som ska förhandla överenskommelsen med Socialdepartementet.  

I år är det Helena Brändström, som tf. nationell cancersamordnare och Emma Spak som 

representerar SKR. För regeringen är det tjänsteman från Socialdepartementet som är ansvarig. 

Förhandlingarna inleds i samband med regeringens normala budgetprocesser, i slutet av 

september. Uppfattningen är att parterna vill se en flerårig överenskommelse med bibehållande 

av nuvarande struktur. 

RCC i samverkan lyfter fram nedan som väsentligt att bära fram i dialogen med 

Socialdepartementet: 

- SVF-arbetet. Kravet på att nå inklusionsmålet bör finnas kvar. Diskuteras behov av krav 
på analys av varför vissa förlopp ligger långt ifrån ledtidsmålet samt en plan för hur 
förbättring ska ske.  

- RCC i samverkans roll i samband med förverkligandet av EU:s cancerplan i Sverige. 
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- Stärkt läkemedelsuppföljning. 
- Stöd för implementering av precisionsmedicin. 
- Tydliggöra att cancerrehabiliteringsavsnittet även omfattar psykisk och mental hälsa 

efter genomgången cancerbehandling. 

11. CCC 

Föredragande: Mef Nilbert (i rollen som OECI-representant och auditör), Maria Rejmyr Davis samt 

arbetsgruppen för CCC 

Mef Nilbert informerade om EU:s olika program och initiativ inom cancerområdet. Inom ett 

EU-projekt ska alla länder utveckla/beskriva CCI, d.v.s. Cancer Centre Infrastructure. 

Definitionen av CCI utarbetas inom en gruppering där bl.a. representant från Karolinska CCC 

ingår. EU:s mål är att 90 % av alla cancerpatienter ska behandlas inom en CCI. Det är ett högt 

ställt krav men möjligt i Sverige. Mef menar att RCC har en särskilt viktig roll eftersom vi har de 

sjukvårdsregionala uppdragen och den nationella helhetsbilden. 

OECI, Organisation of European Cancer Institutes, arbetar för att lyfta kvaliteten inom 

cancervården och forskningen. Syftet är att genom en strukturerad ackrediteringsprocess få en 

likhet mellan olika cancerinstitut i Europa. 

För närvarande finns tre ackrediterade CCC i Sverige. RCC Syd och RCC Väst har varit stöd i 

processerna kring bildandet av CCC på Sahlgrenska respektive Skånes universitetssjukhus. 

Bedöms vara viktigt att RCC kommer med tidigt i ackrediteringsprocessen eftersom det bidrar 

till ökad samverkan och en tydlig koppling mellan nationella kunskapsstöd och de lokala 

processerna i cancervården. 

Beslut: Maria Rejmyr Davis utses som sammankallande för arbetsgrupp för RCC i samverkans 

stöd till CCC. Till gruppen utses en representant per RCC och en representant per CCC. 

Respektive RCC-chef meddelar Maria vem som representerar RCC respektive CCC. 

Information om CCC och ackreditering på cancercentrum.se 

Lena Ivö visar CCC-sidorna på cancercentrum.se. Syftet är att informationen på webbsidorna 

ska stödja och inspirera. Arbetsgrupp CCC ansvarar för att kvalitetskontrollera informationen 

innan publicering. 

Beslut: CCC-sidorna på cancercentrum.se publiceras efter granskning av representanterna i 

CCC-arbetsgruppen. 

12. Vad behöver vi fortsätta diskutera? 

Cancerdagen 5 december, Dagens Medicin 

Johan Ahlgren föreslår en dialog om registrering av cancerläkemedel för att möjliggöra 

uppföljning. FoU-direktör Jan Kilham, VGR Forskningsdirektör och ordförande i 

prioriteringsrådet samt VC Per Nodbrant i Jönköping nämns som bra personer för en sådan 

dialog.  
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Ny medicinsk bedömning 

RCC Stockholm Gotland har tagit fram en digital lösning som är juridiskt granskad och klar att 

driftsätta. Är efterfrågad av patienter och profession men med svalt intresse från regionernas 

IT-avdelningar. Kontakt med Inera är tagen angående om lösningen är möjlig att ansluta till 

Ineras e-remisstjänst. 

13. Övrigt  

Fastställande av nytt styrdokument för NVP efter tillägg 

Text har uppdaterats med tillägg av nya NT-rådsrekommendationer som ska kommuniceras 

med nätverket för onkologichefer samt att en nationell konsekvensbeskrivning ska bifogas i 

kontakten med NAC och nätverket för onkologichefer. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer nytt styrdokument för NVP efter mindre justering.   

Regionernas redovisning av SVF 2022 

Statistikunderlaget till regionernas delredovisningar 2022 finns tillgängliga i möteshandlingarna 

och är utskickade till regionerna via RCC:s SVF-samordnare. Alla regioner utom Norrbotten 

klarar inklusionsmålet. Regionernas redovisningar skickas in via RCC till Socialstyrelsen den  

30 september.  

Omvärldsspaning 

Diskussion om hur vi systematiskt och strukturerat ska dela omvärldsbevakning t.ex. av nya 

myndighetrapporter etc. mellan varandra. Vi inleder med att prova modellen att alla ansvarar för 

att omvärldsspana och skicka ut rapporter till övriga i RCC i samverkan. I samband med utskick 

inkluderas även Tove som ansvarar för att samla rapporter m.m. på Projectplace. 

Screening: Generiskt kallelsesystem 

Att diskutera vid ett kommande möte: Disponering av medel för generiskt kallelsesystem – 

täcka kostnader 2023–2024 (under införandetid). Arvid Widenlou Nordmark och 

screeningsamordnare återkommer med underlag och ärende.  

14. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

SveReKKS 

Daniel Sjöberg (Mellansverige) kommer att avsluta sitt uppdrag som registerhållare för 

SveReKKS. Andreas Pischel (Väst) är redo att bli ny registerhållare och styrgruppen står enade 

bakom honom. RCC Stockholm Gotland tar frågan vidare till CPUA Karolinska som formellt 

utser registerhållaren. RCC i samverkan riktar ett stort tack till Daniel för utmärkta insatser med 

att bygga upp registret och skapa förutsättningar för uppföljning av införandet av screening för 

tjock- och ändtarmscancer och koloskopi. 

 


