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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-09-27 

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 (förhinder) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 4 Tufve Nyholm 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 20 september fastställs.  

Påminnelse om Vägen framåt 2023–2025  

Åtgärd: Respektive grupper går igenom texterna och skickar till Helena senast 4 oktober för 

sammanställning inför mötet den 11 oktober.  

Artikel om kunskapsstyrning 

Debattartikel https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/09/effekten-av-

kunskapsstyrningen-maste-studeras-vetenskapligt/ diskuterades. Enighet om att inte skicka in 

replik på artikeln men önskvärt att få en fördjupad dialog med Svensk förening för 

allmänmedicin (SFAM).  

Åtgärd: Helena Brändström tar kontakt med Magnus Isacson, SFAM, för ett möte.  

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/09/effekten-av-kunskapsstyrningen-maste-studeras-vetenskapligt/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2022/09/effekten-av-kunskapsstyrningen-maste-studeras-vetenskapligt/
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2. Strålbehandlingsbenchmark 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Workshop 22 september 

Workshopen, som utgick från den nya benchmarkingrapporten, hade ett 30-tal deltagare, var 

professionsdominerad och upplevdes som positiv med konstruktiva och lösningsinriktade 

diskussioner. Många förslag kom upp avseende hur man kan stärker strålbehandlingen och gör 

den attraktivare.  

Åtgärd: Arbetsgruppen som står bakom strålbehandlingsbenchmarkrapporten tar fram en 

åtgärdsplan. Johan Ahlgren ansvarar för att den skickas till Helena Brändström.   

Rapporten Nordisk strålbehandling – en benchmarkingstudie  

Rapporten som jämför Sverige, Danmark, Norge och Finland lyfter bland annat fram att 

Danmark och Norge har en starkare nationell styrning och finansiering medan Sverige saknar 

en plan för strålbehandling i den nationella cancerstrategin. Sverige har även färre 

strålkanoner/miljon invånare samt längre ledtider till strålbehandling än övriga länder som 

också är snabbare på att införa nya metoder och ny behandlingsteknik. Slutligen konstateras att 

Sverige har lägre forskningsintensitet än Danmark. 

Beslut: Rapport ”Nordisk strålbehandling – en benchmarkingstudie” fastställs.  

Åtgärd: Rapporten läggs som bilaga till delrapport till Socialdepartementet. Rapporten 

kommuniceras av, till arbetet knuten, kommunikatör. 

3. Delrapport till Socialdepartementet 

Föredragande: Helena Brändström 

Rapport, inkluderande bilagor med sjukvårdsregionala åtgärder samt barncancer- och 

strålrapport, är färdigställd.  

Beslut: Delrapport ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider” inklusive bilagor 

fastställs. 

Åtgärd: Helena Brändström skickar delrapport till Socialdepartementet den 29 september. 

Kommunikation kring rapporten 

Åtgärd: En kortare nyhet för att lyfta positiva resultat från första halvåret 2022 tas fram. En 

mer omfattande kommunikationsinsats kring SVF planeras som en del i arbetet med bokslut 

Vägen framåt 2020–2022. 

4. MIQA – ansökan VINNOVA 

Föredragande: Tuvfe Nyholm 

MIQA och nationellt kvalitetsregister för strålbehandling är ett mångårigt projekt inom 

Vinnovas program för utmaningsdriven innovation. Nu står man inför sista delansökan som 
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handlar om en storskalig klinisk implementation. Ansökan syftar till att upprätta en långsiktig 

förvaltningsorganisation för ett nationellt heltäckande system som samlar standardiserade data 

kopplade till genomförandet av strålterapi. Region Västerbotten är CPUA för kvalitetsregistret 

och står värd för ansökan. 

I projektansökans arbetspaket gällande implementering föreslås RCC via styrgruppen för 

nationellt kvalitetsregister för strålterapi som ledande part genom Caroline Olsson, RCC Väst 

stöd. I arbetet ingår bl.a. att ta fram handlingsplan för förvaltning och långsiktig finansiering 

som behöver förankras med regionerna i god tid.  

Beslut: RCC i samverkan stödjer ansökan samt att styrgruppen för nationellt kvalitetsregister 

för strålterapi leder arbetet genom Caroline Olsson, RCC Väst. 

5. Övriga frågor 

Föredragande: Helena Brändström  

Inbjudan workshop urologi 

Diskussion kring arrangemang av workshop för profession och patientföreträdare den  

26 oktober samt en workshop riktad mot ledande regionala tjänstemän och politiker den  

16 november.  

Det konstaterades att det är en utmaning att få deltagare till workshopen 16 november.  

Åtgärd: Arbetsgruppen ser över inbjudan för att se om den kan förtydligas inför utskick i 

respektive sjukvårdsregion. 

 


