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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-10-11 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson (t.o.m. kl 08.50) 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (t.o.m. kl 08.50) 

Maria Rejmyr Davis (förhinder) 

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén (förhinder) 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 
 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Hannie lägger upp minnesanteckningarna från veckans möte på söndag för fastställande veckan 

därpå. 

2. Vägen framåt – diskussion om inlämnade texter 

Föredragande: Samtliga ledamöter 

De olika arbetsgrupperna gick igenom sina förslag till ändringar. NAG Barncancer har ombetts 

att se över avsnittet om barn. Mål kring precisionsmedicin bör finnas med, förslagsvis under 

målområde 5, kunskapsstyrning. En diskussion fördes kring hur målen ska utformas samt hur 

helheten ser ut inkluderande ingressen.  

Åtgärd: Helena Brändström tillser att dokumentet Vägen framåt 2023–2025 klipps ihop och 

skickas till RCC i samverkan. Alla uppdras att se över målen och ingress. Förslag till revidering 

skickas till Hannie Lundgren senast söndag den 16 oktober. Reviderat dokument diskuteras vid 

RCC i samverkans möte den 18 oktober. 

Färdigt förslag går ut på remiss samt skickas till Kjell Ivarsson, den kommande 

cancersamordnaren.  

Lena Ivö tillser att kommunikationsgruppen går igenom samtliga mål för att skapa enhetlighet. 
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3. Ledarutbildning: Nationellt material för utbildning av 

processledare/processägare  

Föredragande: Anna Karevi Verdoes, Göran Henriks, Björn Ohlsson 

Arbetsgruppen för ledarutbildningar har, med hjälp av processtöd från Prové, gjort en 

kartläggning avseende vad ett nationellt utbildningsmaterial bör innehålla och vilka det bör rikta 

sig till. Förslag från arbetsgruppen är att Gullers får i uppdrag att ta fram ett utbildningsmaterial 

riktat till processledare/processägare. Materialet ska innehålla information om RCC 

(organisation, uppdrag, mandat, kunskapsstöd) samt generellt kring vårdprocessutveckling 

inklusive referens till de webbsidor som NSG Stöd för utveckling och ledarskap har tagit fram 

som standard för verksamhetsutveckling/processutveckling: 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/verksamhetsutveckling.44273.html 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/verksamhetsutveckling/strukturerautbi

ldningiforbattringskunskap.64300.html 

Information om RCC och våra kunskapsstöd finns till viss del redan i form av filmer etc. och 

Lena Ivö håller på att ta fram ett informationsmaterial som med fördel kan användas. 

Åtgärd: Arbetsgruppen kring Vägen framåt, förstärkt med Anna, tar med sig detta 

tilläggsuppdrag till Gullers. 

Beslut: Gullers får i uppgift att ta fram en presentation om RCC med målgruppen 

processledare/processägare parallellt med uppdraget med Vägen framåt. 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Föreslagna ordförande för nationellt vårdprogram för kolorektalcancer, Per Nilsson och  

Jakob Eberhard, har båda omfattande externa bidragsgivande uppdrag. Policydiskussion förs 

där RCC i samverkan menar att detta inte är förenligt med uppdraget som ordförande för ett 

nationellt vårdprogram. Därtill bör regelsystemet vara kongruent till regelverk för nationell 

kunskapsstyrning. 

Beslut: Helena Brändström återkopplar till de föreslagna ordföranden för nationellt 

vårdprogram för kolorektalcancer, Per Nilsson och Jakob Eberhard, att de med nuvarande 

externa uppdrag inte kan utses. 

Åtgärd: RCC-cheferna ombeds komma med förslag på andra kandidater till uppdraget som 

ordförande. 

5. Övriga frågor 

Föredragande: Angivet efter rubriken 

Screeningsamordnare (Arvid Widenlou Nordmark) 

Anna Sandelin har avslutat sitt uppdrag som screeningsamordnare motsvarande 60 %. För att 

ersätta hennes arbetsuppgifter kommer Ulf Lönnqvist att ansvara för samordning av IT-

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/verksamhetsutveckling.44273.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/verksamhetsutveckling/strukturerautbildningiforbattringskunskap.64300.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/verksamhetsutveckling/strukturerautbildningiforbattringskunskap.64300.html
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området och RCC Väst tillsätter en resurs på motsvarande 40 % för att ansvara för avtals- och 

faktureringsfrågor. Som en förstärkning till området kommer en teknisk projektledare tas in på 

motsvarande 40 % för att leda arbetet med införande av generiskt kallelsesystem inom 

cervixcancerscreening. Finansiering av teknisk projektledare tas från befintliga nationella medel 

avseende cervixcancerprevention. Elin Ljungqvist ansvarar för den övergripande 

screeningsamordningen. 

Utrotningsprojektet HPV (Lena Sharp) 

Mycket händer nu inom utrotningsprojektet. Alla regioner utom två har skrivit på avtal. Åtta 

regioner har beställt vaccin. Förutom Stockholm och Gotland så har nu även Uppsala kommit i 

gång med vaccinationen och Jämtland Härjedalen har kommit i gång med tidsbokning. 

Utbildningar finns att boka. Ansvariga i regionen har fortsatt mycket frågor och efterlyser mer 

konkreta råd. Den vidare kommunikationssatsningen behöver i större grad stötta regionerna. 

En Sverigekarta som beskriver hur regionerna ligger till behöver tas fram. Avstämningarna med 

forskargruppen fungerar bra och är viktiga att fortsätta med. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


