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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2022-12-20–21 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Helena Brändström 

Kjell Ivarsson 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (förhinder) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö (förhinder) 

Hannie Lundgren 

Emma Wendel 

§ 4 Fredric Wallin, Elisabet Löfdahl 

§ 7 Kenneth Villman, Ulrika Landin 

§ 11 Magnus Hök, Helena Sandberg,  

Claire Micaux, Heléne Öberg 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 13 december fastställs.  

2. Omvärldsspaning från Kjell 

Föredragande: Kjell Ivarsson 

Kjell Ivarsson presenterar sig själv samt ger en omvärldsspaning. Att göra skillnad för vår 

patient är centralt. Betonar 6 hörnstenar: Bemötande, tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet, 

samarbeta och mäta, analysera, utveckla och återföra.  

Framgångsfaktorer: processer måste arbetas in i linjeorganisationen.  

Behöver hanteras: Tillgänglighet, kompetensförsörjning, omställningen till Nära vård, 

kunskapsstyrning, anpassa vården i takt med utveckling, samt fortlöpande analys av medicinsk 

omfördelning och effekter av nivåstrukturering. 

  



 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2022-12-20–21 

 2(8) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

3. Nationella arbetsgrupper 

Föredragande: Samtliga RCC-chefer 

RCC Mellansverige 

Car-T: Uppdraget kvarstår. Bjuds in för lägesrapport under 2023. 

Covid – cancer: Uppdragsbeskrivning fortfarande relevant. Möjlig breddning av uppdraget. 

Bjuds in under våren. 

OPT: RCC Väst är stödjande RCC fr.o.m. årsskiftet. Bjuds in i februari–mars för att se över 

uppdragsbeskrivning och diskutera forskningsfrågan. 

RCC Norr 

Cancerstudier Sverige: Behövs en ny ordförande. Diskussion kring samverkan med  

NAG Klinisk forskning. Tas upp i februari. 

Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan: Bjuds in i februari.  

Nationell samordning patientsamverkan: Fungerar väl, uppdraget relevant.  

Palliativ vård: Vill ha en justering av sitt uppdrag. Bjuds in någon gång under våren.  

Ärftlig cancer: Händer mycket inom området, bjuds in under senvåren.  

RCC Stockholm Gotland 

Bäckencancerrehabilitering: Ingen ändring i uppdraget behövs. Bjuds in tidigt 2023. 

Handhavande av cancerläkemedel: Har precis varit på RCC i samverkan. Uppdrag behöver 

utökas med att ta fram en nationell utbildning. 

Patientsamverkan (NAP): Denna grupp stöds av RCC Norr. 

Prevention: Inget behov av revidering. Inbjudan under senvåren. 

Tidig upptäckt av cancer: Uppdragsbeskrivningen behöver ses över och diskuteras med 

gruppen. Bjuds in till RCC i samverkan i mars.  

Tjock- och ändtarmscancerscreening: Bjuds in till våren. 

RCC Syd  

Cancerrehabilitering: Rapporterade till RCC i samverkan i september. Reviderad 

uppdragsbeskrivning fastställdes i december. Bjuds in under våren. 

Klinisk forskning: Bjuds in när de startar upp, förslagsvis mars–april.  

Kunskapsstöd primärvård: Behöver inte komma till RCC i samverkan men önskvärt att Helena 

vid tillfälle går igenom gruppens uppdrag samt kopplingen till SVF och NVP.   

MDK: Avslutades under hösten. 
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RCC Sydöst 

Diagnostisk cancergenomik: Inte kommit igång riktigt. Uppdragsbeskrivningen är beslutad men 

ledamöterna inte klara. Bjuds in i april. 

NAC: Ingen revidering av uppdrag. Bjuds in till internatet i januari. 

Patientrapporterade mått: Uppdragsbeskrivningen behöver inte revideras. Föreslås att gruppen 

ska se över hur patientrapporterade mått samlas in och används. Bjuds in i april.  

RCC Väst 

Barncancer: Precis varit hos RCC i samverkan. 

Graviditet och cancer: Är ingen NAG, RCC Väst har förvaltningsuppdrag för 

webbutbildningen. 

Livmoderhalscancerprevention: Ny uppdragsbeskrivning behöver tas fram.  

NAG Mammografi: Byter namn till NAG för bröstcancerscreening och mammografi. Reviderat 

uppdragsbeskrivningen, bjuds in till RCC i samverkan i maj. 

Utbildning av sjuksköterskor inom strålbehandling: Bjuds in till januariinternatet. 

Åtgärd: Punkt om strålbehandling tas upp vid internatet i januari. 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström, Fredric Wallin, Elisabet Löfdahl 

Ny ordförande för Nationellt vårdprogram för vulvacancer 

Beslut: RCC i samverkan utser Katja Bohlin som ordförande. 

Ny ordförande för Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmsscreening 

Ny ordförande behöver utses, frågan tas upp i januari.  

Ny ordförande för Nationellt vårdprogram för kolorektalcancer 

Beslut: RCC i samverkan utser Marie-Louise Lydrup som ordförande i Nationellt vårdprogram 

för kolorektalcancer. 

Fastställande av SVF Bukspottkörtelcancer 

Små ändringar har gjorts bl.a. med hänvisning till vårdprogrammet. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer SVF Bukspottkörtelcancer. 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård (Fredric Wallin, Elisabet Löfdahl) 

Trots att endast små revideringar gjorts i Nationellt vårdprogram för Palliativ vård ställer sig 

VGR inte bakom reviderat Nationellt vårdprogram för palliativ vård. I remissvar anges bl.a. 

ambitionsökningar och att konsekvensbeskrivningen är för grund som skäl för beslutet.  
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Åtgärd: Fredric Wallin, Elisabeth Löfdahl och Helena Brändström skriver en skrivelse till VGR 

under januari för att få klarhet i vad som krävs för att VGR ska ställa sig bakom NVP Palliativ 

vård.  

5. Nollvision cancer 

Föredragande: Helena Brändström 

Diskussion fördes kring Nollvision cancer, deras uppdrag och RCC:s medverkan. Ett 

klargörande möte kring partnerskapet med Nollvision cancer KI/KS ska hållas den 16 januari 

där Kjell Ivarsson och Helena Brändström deltar. Därefter tas en förnyad diskussion i RCC i 

samverkan. 

6. Vägen framåt 2020–2022  

Föredragande: Emma Wendel, Anna-Lena Sunesson, Maria Rejmyr Davis 

Gullers har ett uppdrag att presentera Vägen framåt på ett populärvetenskapligt och mer 

lättillgängligt sätt. Arbetet görs i plattformen Articulate. Man arbetar med såväl uppföljning 

Vägen framåt 2020–22 som presentation av målbilden för perioden 2023–25. Emma Wendel 

presenterade ett preliminärt underlag. Materialet ska ses som ett mer lättillgängligt komplement 

till pdf-dokumenten (uppföljning av Vägen framåt 2020–2022 respektive  

Vägen framåt 2023–2025) som också kommer att färdigställas och publiceras. 

Åtgärd: skicka förslag på personer lämpliga att ge en röst åt utmaningar och förhoppningar för 

cancerområdet till Emma Wendel. Emma behöver även hjälp med genomläsning av texter. 

Thomas Björk-Eriksson läser barncancerområdet. 

7. Läkemedelsöversikt från NAC och GOF:s dokument 

Föredragande: Kenneth Villman, Ulrika Landin 

Presentation av översikt nya läkemedel 

Dokumentet kommer den 1 februari att publiceras i Kunskapsbanken bland stöddokumenten 

för nationella vårdprogram och Regimbiblioteket. NAC ansvarar för att identifiera vilka 

läkemedel som ska ingå i dokumentet. Ulrika Landin ansvarar för att uppdatera dokumentet en 

gång/månad. Arbetssättet kommer att utvärderas och om det fungerar väl diskuteras behovet av 

att utveckla en sökbar IT-lösning. 

Diskussion kring GOF:s dokument  

NAC-gruppen och RCC i samverkan ser att det dokument som Gastrointestinal Onkologisk 

Förening (GOF) sammanställer över nya läkemedel vid gastrointestinal cancer tillsammans med 

GOF:s värdering av klinisk nytta av dessa läkemedel kan vara användbart för kliniker inom 

området, RCC-organisationen har dock inte resurser för att hantera detta. 

Åtgärd: Helena Brändström informerar Anders Johnsson om att RCC inte kan medverka i 

arbetet med GOF:s dokument. 
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8. Visionsdokumentet om RCC – vad är vi för organisation? 

Föredragande: Samtliga 

Vilket värde tillför RCC? 

Diskussion kring RCC:s kärnvärden, uppdrag och roll. Enighet i att det finns ett behov av 

marknadsföring i form av en lättillgänglig, kortfattad beskrivning av RCC:s mandat, uppdrag 

och roll.   

Åtgärd: Helena Brändström pratar med Emma Wendel om hur vi tar fram en ”one pager”. 

9. Kommunikation 

Föredragande: Emma Wendel 

I väntan på att en ny nationell kommunikationssamordnare utses kommer Marie Lindén från 

Gullers att förstärka det nationella kommunikationsarbetet. Marie ansluter vecka två och 

kommer att delta på RCC i samverkans möten. Emma jobbar för närvarande 50 % för RCC i 

samverkan men kommer att utöka detta fr.o.m. februari. Emma, Marie, Camilla Agdler och 

Konstantin Chow kommer att hålla ihop det nationella kommunikationsarbetet och ta stöd av 

de seniora kommunikatörsstrategerna vid behov.  

10. EU:s cancerplan 

Föredragande: Helena Brändström 

RCC i samverkan har, enligt canceröverenskommelsen, i uppdrag att samverka med 

myndigheterna, bl.a. Socialstyrelsen, och återföra arbete till svensk cancervård. 

Helena informerar om de olika pågående initiativen, involverade aktörer och myndigheter. 

Sverige ligger långt framme inom cancervård, viktigt att bidra och delta i nätverksbyggande. Vi 

fortsätter bevakningen som hittills. Helena Brändström arbetar med den övergripande 

informationen. Lena Sharp, Arvid Widenlou Nordmark samt Johan Ahlgren och Helena 

fortsätter inom sina tidigare bevakningsområden. Vi tar en ny diskussion längre fram i vår. 

Behov av att förstärka med resurs/-er som kan bevaka och driva RCC:s frågor i EU-

sammanhang.  

Åtgärd: Thomas Björk-Eriksson tar kontakt med Louise de Verdier för att efterhöra om hon 

har möjlighet att på 20 % samordna och bevaka EU-frågor för RCC i samverkan. 

Plan för samverkan med stöd till CCC på olika nivåer (Helena Brändström) 

Information från möte med CCC-nätverket respektive mötet med Socialstyrelsen.  

Helena Brändström och Kjell Ivarsson tar kontakt med ansvariga för ackrediterade CCC om 

hur vi kan samverka med EU-frågor.  

Studiebesök Irland? (Helena Brändström) 

Eventuellt i juni. Frågan tas upp i januari.  
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11. Rehabiliteringsportalen – Sjöbergstiftelsen, vad händer sedan? 

Föredragande: Magnus Hök, Helena Sandberg, Claire Micaux, Heléne Öberg 

Förstudie egenvård och rehabilitering cancerpatienter 

Studien som har gjorts med medel från Sjöbergstiftelsen belyser huruvida en ny plattform för 

rehabilitering inom cancervården behövs.  

Slutsatser och rekommendationer 

Förstudien visar att det inte behövs en ny plattform eftersom det redan finns kvalitativa och 

beprövade lösningar (exempelvis Min vårdplan, 1177, Vårdguiden m.fl.). Fokus bör ligga på att 

fortsätta stödja och följa upp implementering av dessa i vården samt förbättra informationen i 

de plattformar som RCC råder över. Rekommenderas att göra en analys avseende vilken 

information som bör ligga var i syfte att renodla, konsolidera och skapa tydlighet. Involvera 

patientrepresentanter i detta arbete. Vården kan hjälpa patienterna genom att ha en tydligare 

plan för egenvårdsaktiviteter som avspeglas i Min vårdplan. 

Åtgärd: Fortsätta utveckla Min vårdplan med utvärderingen av Min vårdplan våren 2023 som 

grund. Emma ansvarar för att lägga upp en nyhet om rapporten i januari, bör inkludera en 

intervju med Magnus Hök. 

12. Överenskommelsen 2023 

Föredragande: Helena Brändström 

Överenskommelsen kommer att publiceras den 22 eller 23 december.  

13. Barncancerområdet 

Föredragande: Thomas Björk-Eriksson, Maria Rejmyr Davis, Helena Brändström 

Thomas Björk-Eriksson ger en bakgrund till barncancersatsningen och bildandet av en NAG. 

Det har under åren funnits en del oklarheter kring uppdraget. Thomas har sedan sommaren 

stöttat NAG:en som gjort en omstart. Thomas kommer att fortsätta vara med på  

NAG Barncancers möten som nu är inne i en produktiv fas.  

Långtidsuppföljning efter barncancer (Maria Rejmyr Davis) 

Behov finns av att finansiera kommunikationsinsatser som stöd för införandet av  

NVP Långtidsuppföljning respektive NVP Cancerrehabilitering barn (det sistnämnda färdigt 

hösten 2023). Önskan finns att ta fram kommunikationsmaterial i samband med detta. Även 

arbetsgruppen för uppföljningsmottagning har behov av kommunikations- och mötesstöd. 

Beslut: Nationella medel 2023 går till RCC Syd för genomförande av insatser enligt ovan. 
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Fastställande av rapport, intermediärvård inom Barnonkologin i Sverige  

(Srinivas Uppugunduri, Thomas Björk-Eriksson) 

Beslut: Thomas tar tillbaka förslag på justeringar och rapporten publiceras därefter tillsammans 

med en nyhet i januari. 

Barncancergruppen har efterfrågat ”mall/kodex för rapporter”  

Beslut: Emma Wendel tar, utifrån Johan Ahlgrens underlag, fram en manual för 

rapportskrivning. 

14. Nya mötesstrukturen – fungerar den, samt beredningsgruppsmöten 

under 2023 

Föredragande: Helena Brändström m.fl. 

Utvärdering av ny mötesmodell 

Den nya mötesordningen med tvåtimmarsmöten plus halvdagsmöten fungerar bra. Bra balans 

men önskvärt att i agendan öka tydligheten mellan beslut-, diskussions- och 

informationspunkter. Tiden ändras till 08.15–10.15 och 08.15–12.15. Handlingarna ska om 

möjligt vara inlagda i Stratsys en vecka i förväg eller senast onsdagen innan aktuellt möte. 

Beredningsgruppen 

Beredningsgruppen ska även fortsättningsvis ha en ambulerande RCC-chef.  

Mötestid är torsdagar 15.00–16.30. 

RCC Sydväst: Martin Takac blir ersättare för Srinivas Uppugunduri. 

15. Deltagande från RCC på publika event 

Föredragande: Helena Brändström 

Almedalen 27 juni–1 juli 

RCC i samverkan bör delta med ett eget arrangemang.  

Åtgärd: Lena Sharp stämmer av om möjlighet att hyra aulan på Visby lasarett. RCC i samverkan 

håller i programmet. Anna-Lena Sunesson läser in sig på programmet för Almedalen samt ser 

över det program som togs fram inför Almedalen 2020. Vi tar upp Almedalen som punkt på 

agendan den 17 januari. 

Järvadagarna 

Här bör vi undersöka deltagande. 

Professionsföreningarnas möten (onkologidagar m.fl.)  

Viktigt att vi deltar på dessa.   

Åtgärd: Helena Brändström tar inför RCC i samverkansmöte den 17 januari fram en lista över 

specialistföreningarnas möten för att se vilka vi vill medverka på.  
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Läkemedelsföretagssponsrade event 

RCC är positiva till deltagande i arrangemang som har Lif som organisatör, men specifika 

läkemedelsföretagsarrangemang bör man vara återhållsam till.  

Vi fortsätter dialogen om medverkan vid olika arrangemang och möten på RCC i 

samverkansmöte den 24 januari. 

16. Övriga frågor 

Föredragande: Se nedanstående rubriker 

Urologiutredningen – nu ute på remiss (Helena Brändström) 

På remiss t.o.m. den 20 januari. Lumell ansvarar för att sammanställa inkomna synpunkter.  

Projekt för vidareutbildning inom strålbehandling (Srinivas Uppgunduri) 

Det kommer en del initiativ kring projekt för vidareutbildning inom strålbehandling. I och med 

att vi arbetar med att bilda en NAG avvaktar vi med att ta ställning till dessa. 

PM utarbetat av NAG Ärftlig cancer (Anna-Lena Sunesson) 

NAG Ärftlig cancer har tagit fram ett välformulerat och bra dokument kring 

rekommendationer för återrapportering av konstitutionella varianter från cancergenetiska 

utredningar inom klinisk patologi. Det bör läggas i kunskapsbanken under stöddokument. 

Dokumentet kommer att revideras över tid vilket gruppen åtar sig.  

Beslut: RCC i samverkan fastställer innehållet i dokumentet och uppdrar åt Evelina Bång att se 

över texten som sedan publiceras i Kunskapsbanken av Konstantin Chow. RCC Norr tillser att 

en nyhet publiceras.  

Covid – cancerrapport, RTR rapport 7, 2022-12-22 (Johan Ahlgren) 

Statistik kring uppskjuten cancervård kommer från de sex regionala tumörregistren som 

tillsammans bildar Cancerregistret. Rapporten publiceras den 22 december tillsammans med en 

nyhet på www.cancercentrum.se. 

Vi fortsätter följa statistiken även framöver.  

Buksarkomregistret 

RCC Stockholm Gotland arbetar med att slutföra underlag avseende omstart av registret samt 

stöd för arbetet med nationellt vårdprogram. Underlaget tas upp vid möte i januari 2023 för 

diskussion och beslut. 

17. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Sara Sjöström (onkolog NUS) är ny representant för Norra sjukvårdsregionen i Nationellt 

vårdprogram för CUP (ersätter Anna Näslund). 

http://www.cancercentrum.se/

