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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-10-04 

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 (förhinder) 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 27 september fastställs.  

2. Ny nationell cancersamordnare 

Föredragande: Helena Brändström 

Kjell Ivarsson är utsedd av SKR som nationell cancersamordnare fr.o.m. den 1 januari 2023.  

RCC i samverkan är glada för tillsättningen och kommer att bjuda in Kjell till RCC i samverkans 

internat den 20–21 december för att diskutera arbetssätt m.m.  

Åtgärd: Helena Brändström bjuder in Kjell Ivarsson till RCC i samverkans internat den  

20–21 december. 

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Nationellt vårdprogram för merkellcellscancer  

Nationellt vårdprogram för merkellcellscancer har inkommit med förslag att Lisa Villabona tar 

över ordförandeskapet efter Viveca Björnhagen Säfwenberg som går i pension. Lisa är sedan 

tidigare ledamot i vårdprogramgruppen.  

Beslut: Som ordförande för Nationellt vårdprogram för Merkelcellscancer utses  

Lisa Villabona, under förutsättning att Region Stockholm står bakom nomineringen. 
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Framtagande av ett nationellt vårdprogram för basalcellscancer 

Framställan har inkommit om att ta fram ett nationellt vårdprogram för basalcellscancer med 

stöd från RCC Sydöst. Ordförandeskapet föreslås bli delat mellan John Paoli och Ada Girnita. 

Därutöver förslag på övriga ledamöter i vårdprogramgruppen. RCC i samverkan är positiva till 

förslaget och ärendet återkommer vid möte den 18 oktober för fastställande.  

Srinivas påpekar att RCC Sydöst kan ta på sig rollen som stödjande under förutsättning att de 

får lämna ifrån sig uppdraget som stödjande för NVP Buksarkom. Helena bekräftar att det 

redan är beslutat att RCC Sydöst lämnar ifrån sig uppdraget som stödjande för NVP 

Buksarkom. I dagsläget oklart vem som tar över det.  

4. INCA-budget 2023   

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Diskussion om att det sannolikt saknas förutsättningar för att markant öka intäkterna från 

registren men att det ändå kan vara relevant att göra indexjusteringar av priserna för att hantera 

prismodellen långsiktigt. Alla RCC bedömer att man kan klara att tillfälligt skjuta till medel men 

att det finns svårigheter med att låsa sig till en ny höjd grundnivå utifrån oklar finansiering på 

längre sikt. 

Tveksamt att inför 2023 avsätta medel för att bygga kompetens för att stödja R-RCT utifrån att 

det i nuläget är en utmaning att klara av befintliga uppdrag. Det betyder att R-RCT-satsningen 

måste vara självfinansierande om den ska kunna fortgå. 

Beslut: Varje RCC skjuter för 2023 till 400 tkr för grundfinansiering av INCA. 

För att få en INCA-budget i balans inför 2023 skjuter RCC Väst till 2 600 tkr av balanserade 

nationella projektmedel som erhållits för kvalitetsutveckling och uppföljning. 

AKI får i uppdrag att återkomma till RCC i samverkan under Q1 2023 med underlag för 

långsiktig plan för finansiering av INCA och registerverksamheten.  

5. Remiss strålsäkerhetsmyndigheten 

Föredragande: Lena Sharp 

Lena Sharp presenterar preventionsgruppens underlag till remissvar avseende 

strålsäkerhetsmyndighetens förslag till förändringar av föreskrifter för kosmetiska solarier och 

artificiella solningsanläggningar Dnr SSM2020-3666. 

RCC i samverkan ställer sig bakom remissvaret och tackar preventionsgruppen för ett bra 

underlag. 

Åtgärd: Helena Brändström skriver under remissvar avseende strålsäkerhetsmyndighetens 

förslag till förändringar av föreskrifter för kosmetiska solarier och artificiella 

solningsanläggningar Dnr SSM2020-3666, och skickar in. 

Lena Sharp informerar och tackar preventionsgruppen för remissunderlaget. 
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6. Övriga frågor 

Föredragande: Se respektive rubrik 

Kommunikation i barncancerprocessen (Lena Sharp) 

Osäkerhet råder kring kommunikationsinsatser kopplade till barncancersatsningen efter att  

Bo Alm har kallat till återkommande avstämningsmöten. Lena Ivö förtydligar att mötena syftar 

till att dela information med de kommunikatörer som ansvarar för något område inom 

barncancer.  

Prostatacancerförbundets frågor kring Informationsförsörjning INERA  

(Arvid Widenlou Nordmark) 

Prostatacancerförbundet har inkommit med frågor bl.a. avseende patientsäkerhet, till 

representanterna i Ineras regionala programråd i samband med pågående fördjupad analys av 

tjänsten Informationsförsörjning INCA. Inom några regioner har nu frågan gått vidare till 

respektive RCC för kommentar. Förslag att stödja regionala programrådsrepresentanten med 

kommentar/svar utifrån hur regionen ställde sig till avsiktsförklaringen under våren 2021. Ett 

positivt beslut i avsiktsförklaringen och en etablering av tjänsten från Inera möjliggör att labdata 

kan automatöverföras in i INCA, vilket skulle innebära avsevärd minskning av manuell 

inrapportering. 

Information kring tillsättning av regional registerproduktägare (Johan Ahlgren) 

RCC Mellansverige har rekryterat en konsult som ersätter en RPÄ som nyligen slutat. 

Konsulten beräknas kunna fastanställas efter sex månader.  

Rapport från verksamhetschefsmötet den 30 september (Helena Brändström) 

Mötet, som samlade ett tjugotal verksamhetschefer från ett flertal olika specialiteter inom 

cancervården, mottogs väl. Samtliga menade att det är värdefullt att ha dessa möten en–två 

gånger per termin. Det framhölls att agendan bör struktureras ämnesvis samt att det ges tillfälle 

till multidisciplinära diskussioner. 

 

 


