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Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck (förhinder) 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson (förhinder) 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Ny ordförande till NAG Kolorektalcancersceening från årsskiftet 2022–23 

Nuvarande ordförande Birger Pålsson påbörjar nedtrappning inför pensionsavgång och har 

aviserat att han önskar träda tillbaka som ordförande för NAG Tjock- och 

ändtarmscancerscreening vid årsskiftet 2022–23. RCC-cheferna uppmanas fundera kring 

lämplig efterträdare. Punkten tas upp under oktober. 

Alla regioner har nu startat kolorektalcancerscreening. Nyhet är på gång. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 30–31 augusti fastställs.  

Beslut: Minnesanteckningarna från den 6 september fastställs.  

2. Samverkan med Nollvision 

Föredragande Helena Brändström  

Återkoppling från möte 6 september  

Helena återkopplar från möte med Nollvision cancer och SKR (Emma Spak och  

Helena Brändström) 6 september. Partnerskapet utgörs i dagsläget av Roche, AstraZeneca, 

Elekta, Handelshögskolan i Stockholm och SKR/RCC. Därutöver diskuteras ett partneravtal 

med Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm. Karolinska CCC har också aviserat intresse 

för att vara med. Samtliga parter har två platser i kärnteamet. För närvarande är Emma Spak 

och Helena Brändström SKR/RCC ledamöter i kärnteamet som har möte ca 1 gång/månad. 



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-09-13 

 2(3) 

 

 

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 

Partnerskapsavtalet mellan SKR och Nollvision behöver omarbetas. I nuvarande avtal står 

Nationell cancersamordnare som projektledare och ordförande i kärnteamet, en post som i 

praktiken innehafts av Ebba Hallersjö Hult. Därutöver behöver avtalet en genomlysning av 

etiska förhållningsregler avseende samarbetet med läkemedelsföretagen. Slutligen måste 

webbsidan ses över så att det blir tydligt vilka som ingår som partners respektive ingår i det 

operativa nätverket för Nollvision. 

3. Uppföljning av Vägen framåt 2020–2022 

Föredragande: Helena Brändström och Maria Rejmyr Davis 

De inspel som har kommit har lagts in i underlaget som nu är klart att skicka till Gullers vilka är 

kontrakterade för att ta fram uppföljningsrapporten. Arbetet stäms av med RCC i samverkan 

kontinuerligt. Gullers kommer även att hjälpa till med att ta fram Vägen framåt 2023–2025.  

Beslut: En arbetsgrupp bestående av Helena Brändström, Maria Rejmyr Davis, Lena Sharp och 

Anna-Lena Sunesson uppdras ansvara för kontakterna med Gullers. 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Srinivas Uppugunduri 

NVP Huvud-halscancer (Helena Brändström) 

NVP Huvud-halscancer har gjort en liten uppdatering avseende en immunterapibehandling som 

är godkänd av NT-rådet sedan 2020 och redan införd i regionerna. En större uppdatering 

kommer att genomföras under hösten. 

Beslut: Nationellt vårdprogram huvud-halscancer fastställs. 

NAG Cancergenomik och molekylär patologi (Srinivas Uppugunduri) 

Förslag att Anders Edsjö blir ordförande för NAG Cancergenomik och molekylär patologi.  

Srinivas har haft två möten med Anders och de har tillsammans tagit fram uppdragsbeskrivning. 

Underlaget ser bra ut men behöver revideras på några punkter.  

Åtgärd: Helena och Srinivas arbetar fram en slutversion av uppdraget som förankras med 

Anders och tas upp för beslut i början av oktober. 

Anders ombes att ta fram förslag på namn till NAG:en. Ledamöterna ska ha geografisk och 

diagnostisk spridning. 

Beslut: Anders Edsjö utses till ordförande i NAG Cancergenomik och molekylär patologi. 

5. Vilka medskick vill RCC göra inför ÖK 2023? 

Föredragande: Helena Brändström 

Summering av diskussion från 31 augusti. Möjligtvis bör inklusionskravet skärpas. 

SVF-arbetet fortsatt en viktig del av ÖK Cancer.  
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Det är viktigt med ett ökat fokus på integration mellan vårdadministrativa system och 

läkemedelsregistret för att därigenom stärka förutsättningarna för läkemedelsuppföljning.  

Heléne Öberg och Ylva Hellstadius, ordförande för NAG Cancerrehabilitering, deltar på  

RCC i samverkansmötet 20 september. Vi för då vidare diskussioner om området. 

Urologisatsningen bör fortsätta under 2023.  

Precisionsmedicinens betydelse för cancervården bör belysas. Slutsatserna från 

strålterapirapporten kommer att vara viktiga.   

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Nya deltagare i NVP Långtidsuppföljning: 

• Charlotta Fröjd, RCC Väst 

• Trausti Oskarsson, RCC Stockholm Gotland 

• Ulla Martinsson avgår, ersättare saknas – behöver en vuxenonkolog med inriktning 
strålbehandling från RCC Mellansverige 

 

 


