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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 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson (förhinder) 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Hannie Lundgren 

§ 4 Linn Rosell 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 2022-10-18 fastställs.  

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Fastställande av NVP Äggstockscancer 

Endast små förändringar har gjorts varför programmet inte varit ute på remiss. I denna 

uppdaterade version finns nyare referenser tillagda men inga nya medicinska indikations- eller 

behandlingsförändringar. Främst är det den publicerade Desktop III-studien vid recidivkirurgi 

där det lagts till kommentarer.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för äggstockscancer fastställs. 

3. EU-möte  

Föredragande: Helena Brändström 

Rapport från möte med Cancerfonden (Helena Brändström) 

Helena Brändström och Anna-Lena Sunesson deltog i möte den 6 oktober. Cancerfonden 

informerade bl.a. om att de tillsätter en EU-samordnare. De vill gärna stämma av kontinuerligt 

och har ett stort intresse för RCC:s arbete med screening. 
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Socialstyrelsen (Helena Brändström, Lena Sharp) 

Socialstyrelsen har ett formellt regeringsuppdrag att hålla ihop EU-samverkan på 

cancerområdet. De rekryterar en person som ska arbeta med detta.  

Vid möte den 24 oktober var flera myndigheter och organisationer som jobbar med cancer på 

den nationella arenan inbjudna. Det konstaterades att det inte finns någon tydlig bild över vilka 

som har formella regeringsuppdrag, vilka som sitter i vilka grupperingar m.m. En inventering 

behövs. 

Rapport från möte om ojämlikhetsregistret inklusive landsprofil (Arvid Widenlou Nordmark) 

Arbetet med ojämlikhetsregister fortsätter och det finns ett utkast på landsprofil (Sweden 

Country Cancer Profile) framtagen som RCC gett synpunkter på inför slutförande. Det är en 

bra beskrivning kring cancervården i Sverige. Slovenien koordinerar arbetet med ansökan till 

Joint Action inom området och den 13 januari 2023 ska ansökan lämnas in.  

4. Rapport NAG MDK 

Föredragande: Linn Rosell, RCC Syd 

NAG MDK började som ett nätverk och blev nationell arbetsgrupp (NAG) 2020. Linn 

redovisar NAG:ens uppdragsbeskrivning samt de insatser som NAG:en har genomfört de 

senaste åren. En rad utmaningar som ligger utanför NAG MDK och RCC:s mandat gör att 

NAG:en vill avsluta sitt uppdrag för att i stället fortsätta samverkan i form av ett nätverk. 

NAG MDK har presenterat en väl avvägd problemformulering. RCC i samverkan tackar för ett 

fint arbete och stödjer förslaget om att fortsätta som nätverk med möjlighet att återigen bli en 

NAG om rätt förutsättningar ges framöver.    

Beslut: Nationell arbetsgrupp för MDK avslutas som en arbetsgrupp och fortsätter sitt 

samarbete som ett nätverk. 

5. Övriga frågor 

Föredragande: Se nedanstående punkter 

RCC Väst-frågan (Thomas Björk-Eriksson) 

Lägesrapport gavs kring en eventuell omorganisation av RCC Väst. Ett förarbete med att ta 

fram argumentation inför en eventuell kommande risk- och konsekvensutredning görs inom 

RCC Väst. Regionledningen har öppnat för att diskutera olika organisatoriska lösningar. Arbetet 

med att ta fram en skrivelse från RCC i samverkan pågår. 

Möte med Mats Bojestig och Kjell Ivarsson (Helena Brändström) 

Mötet var bra och det uttrycktes en förståelse för behovet av att hitta former för RCC i 

samverkans dialog och avstämning med HSD-nätverket. Helena Brändström kommer att få en 

tid på HSD-nätverkets internat i februari. 

Därutöver vill RCC i samverkan komma till HSD-nätverket innan jul för att informera om IPÖ. 

Mats Bojestig efterfrågar ett underlag inför en sådan punkt. 
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Handlingsplan strålbehandling (Johan Ahlgren) 

Kort information kring preliminär rapport ”Åtgärdsplan för att framtidssäkra svensk 

strålbehandling”, inför RCC i samverkansmötet den 1 november. 


