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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-09-06 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis (förhinder) 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö (förhinder) 

Hannie Lundgren 

 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena Brändström, Johan Ahlgren och Björn Ohlsson förbereder mötet med 

verksamhetschefer m.fl. inom onkologi/cancerområdet. Ett Teams-möte hålls den  

30 september kl. 13.00–14.00. En bred inbjudan har gått ut till verksamhetschefer, 

specialistföreningar m.fl. På mötet ska diskussion föras om värdet av att ses och vilken 

information man behöver för sin verksamhet. 

NPO Diagnostik önskar en ledamot inom hematologi. Helena Brändström har vidarebefordrat 

frågan till vårdprogramsordförande. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 23 augusti fastställs.  

2. Uppföljning efter internatet 

Föredragande: Helena Brändström 

Reflektion kring agendan på internatet inför framtida planering 

RCC i samverkan var alla mycket nöjda med internatet. Det var en bra mix mellan diskussioner i 

plenum och arbetsgrupper. Vidare bra att få tid att diskutera breda frågor. 

Vid decemberinternatet blir det till viss del uppföljning från augustiinternatet, bl.a. ska  

Vägen framåt fastställas. 
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Beslut: Följande tider för vårens möten fastställs: 

• 2-timmarsmöten: kl. 08.00–10.00: 10 jan, 17 jan, 31 jan, 7 feb, 21 feb, 28 feb,  
14 mars, 21 mars, 4 april, 11 april, 25 april, 2 maj, 16 maj, 20 juni, 27 juni. 

• Halvdagsmöten: kl. 08.00–12.00: 14 feb, 7 mars, 28 mars, 18 april, 9 maj, 30 maj. 

• Internat: 24–25 januari, RCC-dagar 23–24 maj (där RCC i samverkan har ett kort eget 
möte den 24 maj kl. 13.00–15.00), 13–14 juni. 

Reviderade spelregler   

Reviderade spelregler och regler för NAG-grupperna m.fl. arbetsgrupper publiceras under sidan 

om möten i RCC i samverkan på cancercentrum.se. Vi lägger även ut informationen som en 

nyhet. 

Åtgärd: RCC-cheferna informerar sina respektive NAG:ar om att informationen ligger på 

webben. 

Kommunikationsinsats kring utrotningsprojektet 

Lena Sharp, Lena Ivö och Thomas Björk-Eriksson har haft ett uppföljningsmöte med  

Joakim Dillner. De har efterfrågat en kommunikationsplan med åtgärder för att nå ut till 

målgruppen vilket Joakim har levererat. Därmed är det ok att betala ut planerade medel.  

3. Regeringsuppdrag sekundäranvändning av hälsodata 

S 2022:04 Utredningen om sekundäranvändning av hälsodata 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

En utredning som varit på gång länge som nu har påbörjats med Katarina Nyström som 

särskild utredare. Det finns för närvarande en del oklarheter om hur och av vem 

sekundäranvändning av hälsodata får ske och utredningen ska leda till ett förtydligande 

regelverk. Arvid har bevakat frågan för RCC i samverkan och kommer att återkomma med 

information under utredningens gång. 

Beslut: Arvid Widenlou Nordmark från cancerteamet på SKR, Mats Lambe och Maria Sörby 

från RCC Mellansverige samt Marie Abrahamsson från RCC Stockholm Gotland uppdras att 

delta i dialogmöten för RCC i samverkans räkning.   

Strålbehandlingsutredningen      

Föredragande: Ove Andrén och Johan Ahlgren 

Arbetsgruppen har arbetat fram en strålbehandlingsrapport. De har gjort en benchmarking och 

tittat på bl.a. Finland och Danmark och konstaterar att Danmark är ledande. Den kliniska 

forskningen är omfattande och de har dragit ifrån Sverige. Sverige har personalbrist på såväl 

sjuksköterske- som läkarområdet. Rapporten ska publiceras och ingå i förberedelsearbetet för 

Överenskommelsen 2023. En workshop hålls den 22 september. Tanken är att rapporten ska 

skapa ett krismedvetande. En handlingsplan för att bygga upp strålbehandlingen och göra den 
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attraktiv igen är under utarbetande. Utöver detta tar arbetsgruppen fram en 

kommunikationsplan samt en debattartikel. 

Rapporten ligger ute på remiss och Johan skickar ut även till RCC-cheferna. 

4. Urologiutredningen 

Föredragande: Ove Andrén 

Ove informerar om att gruppen är samlad och jobbar på med intervjuer och datainsamling.  

Två workshops är planerade, en den 26 oktober och den andra den 16 november.  

5. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Diskussion om hantering av jäv med kunskapsstyrningen 

Vi ska närma oss övrig kunskapsstyrning. Helena Brändström informerar om att hon diskuterar 

frågan om jäv i kunskapsstyrningen generellt med Kristina Ateva, ansvarig för 

kunskapsstyrningsprocessen på SKR. Kristina menar att RCC har en bättre policy för 

godkännande av jävsdeklarationen. Tanken är att vi ska ha samma gemensamma policy för 

jävshanteringen, företrädelsevis efter RCC:s modell.  

Ny ordförande på gång i NVP Prostatacancer 

Endast en person har anmält intresse för uppdraget. Helena Brändström efterlyser fler förslag 

på lämpliga personer för detta uppdrag.  

Ny ordförande på gång i NVP Analcancer  

Mindre svårt att hitta någon till detta uppdrag. Förslag på ordföranden har inkommit och ett 

första möte hålls på fredag. 

6. Övrigt  

Föredragande: Helena Brändström  

Almedalen 2023 

I år var det ett mindre arrangemang och RCC i samverkan var inte representerade. Eftersom 

våra frågor ofta diskuteras i Almedalen kan det vara bra att vi är med i Almedalen och för 

debatten. Viktigt att göra sig sedd. Frågan återkommer senare i höst. 

Formellt fastställande av rekommendationer från Nationella arbetsgruppen mammografi  

Text till webben har reviderats och ska uppdateras. Den 21–22 september hålls uppstartsmöte 

för NAG Mammografi. Alla regioner kan inte leva upp till de reviderade punkterna men möjlig 

ombokning via 1177 är på gång. 
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Beslut: Nedanstående reviderade punkter fastställs: 

• Enkelt, tillgängligt och digitalt ombokningssätt för mammografiscreening bör införas i 
hela landet. 

• Ny kallelse med förbokad tid inom tre månader bör skickas till kvinnor som uteblivit från 
mammografiscreening. 

• Varje region bör identifiera och analysera hinder för deltagande och genomföra riktade 
insatser i syfte att öka deltagandet. 

Emma Spak  

Helena informerar om att Emma Spak slutar den 5 december för att bli länsråd i Värmland. 

RCC i samverkan tappar hennes kunskap och förståelse och insikt för våra frågor. Det är 

olyckligt för rekryteringsprocessen av ny nationell cancersamordnare och för arbetet med 

förhandlingarna av Överenskommelsen 2023 varför vi är bekymrade över den uppkomna 

situationen. Rekrytering av Emmas efterträdare påbörjas omedelbart. 

IPÖ-projektet 

Frågor har ställts om IPÖ-projektet. Viktigt att beslutet om tilldelning av medel kommer ut. 

7. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

RCC Syds representant i NVP blir Christian Torbrand, urolog, Helsingborg. 

 


