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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-11-08 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson (deltar under § 1–3) 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck (lämnar kl 08.45) 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (förhinder) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö (förhinder) 

Hannie Lundgren 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

NPO Äldres hälsa har bytt namn till Äldres hälsa och palliativ vård. 

Regeringens budget för 2023 

I budgetpropositionen fastslår regeringen att man har för avsikt att fortsätta satsningen på 

utvecklingen av cancervården och barncancervården. 600 mkr avsätts under 2023 och planen är 

att avsätta 500 mkr årligen fr.o.m. 2024 och framåt. Summan för utrotningsprojeket är 25 mkr 

fram till 2027. 

Hälsovård, sjukvård och social omsorg (regeringen.se) 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 1 november fastställs.  

2. RCC Väst – hur går det? 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson 

Ingen större förändring i själva utredningsdelen finns att rapportera. RCC i samverkans 

skrivning har skickats till berörda chefer. Thomas planerar för att informera sina chefer och 

därefter RCC Västs medarbetare om skrivningen.  

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström  

Ny föreslagen ordförande för Nationellt vårdprogram för AML efter Martin Höglund är 

Vladimir Lazarevic. 

https://www.regeringen.se/4aad8b/contentassets/def2026cac0b4ef7acf4afeb988326ed/utgiftsomrade-9-halsovard-sjukvard-och-social-omsorg.pdf
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Beslut: Vladimir Lazarevic utses till ordföranden i Nationellt vårdprogram för AML. 

Kolorektalgruppen – fortsatt arbete 

Oklarhet råder kring ordförandeskapet för Nationellt vårdprogram för kolorektalcancer.  

Helena kallar till möte med Caroline Staff, Per Nilsson, Jakob Eberhard samt representant från  

RCC Stockholm Gotland.  

4. Rapport från Londonmöte samt Hälsoinformatörsprojektet 

Föredragande: Helena Brändström, Lena Sharp 

Bakgrund: Inbjudan från Business Sweden till möte i London med deltagande från Australien, 

Storbritannien och Sverige. Mycket bra möte med rundabordsdialog med konkret 

problemlösning. Diskussion kring screeningsprogram och tillvägagångssätt för att fånga relevant 

population. Stort intresse finns kring hälsoinformatörsarbetet i Sverige. Svenska ambassaden är 

angelägna om ett samarbete inom befintligt ”Mission” och ”Understanding”.  

RCC är intresserade av att delta i projekt kring hälsoinformatörer och framöver projekt kring 

lungcancerscreening där Storbritannien har ett intressant pilotprojekt. 

RCC i samverkan enas om att på ett kommande möte diskutera möjligheterna att sprida 

hälsoinformatörskonceptet. RCC Stockholm Gotland håller på att utvärdera sin 

hälsoinformatörssatsning och rapporten kan med fördel ligga till grund för en kommande 

diskussion.  

5. Diskussion om inventering diagnostiskt center 

Föredragande: Helena Brändström 

NAG för tidig upptäckt har inkommit med rapport om inventering av diagnostiskt center, 

”Diagnostiska Centra och enheter i Sverige som utreder enligt standardiserade vårdförlopp 

för Allvarliga ospecifika symtom och Okänd primärtumör”. Helena Brändström tar kontakt 

med gruppen och ber dem göra ett antal justeringar i rapporten inför publicering. 

6. Övriga frågor  

Föredragande: Se respektive rubrik 

Basalcellscancer (Helena Brändström) 

Ordförandena John Paoli, RCC Stockholm Gotland och Ada Girnita, RCC Väst är utsedda. 

Övriga ledamöter: 

- Stockholm/Gotland: Margareta Lindberg 

- Södra: Johan Kappelin  

- Sydöstra: Alexander Shams   

- Mellansverige: Sara Prosén  

- Norr: Adriana Herrera Gonzales 

Utses 
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RCC-dagarna 2024: 21–22 Maj (Maria Rejmyr Davis) 

Datum för RCC-dagarna 2024 är den 21–22 maj och plats för mötet är Lund. 

VAI-B årsrapport (Helena Brändström) 

Nationell plattform för AI och medicinska bilder – Mammografiscreening, har inkommit med 

en fin årsrapport som kommer att publiceras på Cancercentrum.se.  

Pfizers önskemål om omvärldsanalys (Helena Brändström) 

Pfizer vill göra en omvärldsanalys och har efterfrågat om RCC vill vara med och ta fram 

mätpunkter. Vi hänvisar till arbetet inom Cancer Inequalities Registry och Vägen framåt. 

Handhavande av cancerläkemedel (Helena Brändström)  

NAG Handhavande för cancerläkemedel kommer bjudas in för att rapportera om sitt arbete 

kring utbildning samt den nationella enkät som sammanställts inom området. 

NAG utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling (Johan Ahlgren) 

NAG utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling bjuds in för att ge en rapport till  

RCC i samverkan om sitt arbete. Johan Ahlgren meddelar gruppen. 

 

 


