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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-01-17 
Närvarande 

Beslutande  

Anna-Lena Sunesson 
Johan Ahlgren, förhinder 
Lena Sharp 
Srinivas Uppugunduri 
Thomas Björk-Eriksson 
Maria Rejmyr Davis  
Helena Brändström 
Kjell Ivarsson 

Övriga: 

Ove Andrén 
Gustav Ekbäck, tom 10.00 
Ralf Segersvärd 
Martin Takac, tom 08.45 
Anna Karevi Verdoes 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Marie Lindén 
Hannie Lundgren 
 

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 10 januari fastställs.  

 
Diskussion med KI kring Nollvision Cancer 

Kjell Ivarsson och Helena Brändström informerade från möte den 16 januari med Karolinska 
CCC angående partnerskapet i Nollvision Cancer. De uppfattade att det finns en samsyn kring 
viktiga områden. Efter nästa styrgruppsmöte i Nollvision Cancer tar RCC i samverkan ställning 
till fortsatt partnerskap. 

 

2. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström, Srinivas Uppugunduri 
 
Ordförande NAG kolorektalcancer, Srinivas Uppugunduri 

Srinivas Uppugunduri har haft ett möte med Rickard Svernlöv som är positiv till att ta på sig 
uppdraget som ordförande för NAG kolorektalcancer. 

Beslut: RCC i samverkan utser Rickard Svernlöv som ordförande för NAG kolorektalcancer.  
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Fastställande av NVP buksarkom, Helena Brändström 

Vårdprogrammet är inte skickat på remiss eftersom det endast är en mindre förändring i kapitlet 
om kvalitetsregister. Frågan om nationellt kvalitetsregister för buksarkom inklusive stöd från 
RCC tas upp vid möte senare i vår. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer reviderat Nationellt vårdprogram för buksarkom.  

 

3. Kommunikation 
Föredragande: Marie Lindén, Emma Wendel, Ylva Tegner 

Vägen framåt 2023-2025, Emma Wendel 

Emma Wendel presenterade ett förslag på tio personer att intervjua i arbetet med publikationen 
Vägen framåt 2023–2025. Listan skickas till RCC i samverkan för synpunkter. 

Information: Ministermötet – monterpresentation, Ylva Tegner 

Presentation av RCC:s monter vid EU:s ministermöte den 1februari. Gullers Grupp jobbar med 
en öppen monter på 22 kvadratmeter. Fotografier från verksamheten används för att signalera 
mänsklighet och trovärdighet. Budskapet är: Sverige – jämlikhet – cancervård = SWEQUAL 
Cancercare. Allt utgår från RCC:s grafiska profil. 

Helena Brändström informerade om att konferensen livestreamas och kommer att visas via 
RCC:s hemsidan. 

 

4. Vägen framåt 2023–2025 
Föredragande: Helena Brändström 

Helena Brändström har gått igenom texterna och Johan Ahlgren har skrivit introduktionstexten. 
Det finns en del kvarstående frågor, oklarheter och förtydliganden som behöver lösas. 
 
Beslut: Samtliga ledamöter i RCC i samverkan läser igenom texten i Vägen framåt 2023–2025 
och lämnar kommentarer till Helena Brändström senast den 24 januari. Därefter slutreviderar 
Kjell Ivarsson och Helena dokumentet. 

 

5. Ärftlig cancer – första diskussion 
Föredragande: samtliga  

"RCC i samverkan ska stödja utvecklingen av regionala strukturer för omhändertagande av 
personer med ärftlighet för cancersjukdom med målet att säkerställa en jämlik tillgång till 
kontroller och interventioner för berörda individer." 
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En kort genomgång ges kring hur arbetet ser ut per RCC. Det konstaterades att arbetet med 
ärftlig cancer och strukturerna för detta ser olika ut i regionerna. Mycket fungerar väl och 
varje sjukvårdsregion har en struktur för cancergenetiska utredningar, men det är utmanande 
att hålla ihop processerna såväl inom diagnosering som uppföljning. RCC har en viktig roll 
genom att lyfta fram de goda exemplen med välfungerande strukturer och sprida dessa. Arbetet 
måste ske såväl nationellt genom kunskapsspridning som regionalt utifrån de olika 
regionernas kontext. 
 
Beslut: Anna-Lena Sunesson uppdras att ta en diskussion med NAG ärftlig cancer kring deras 
uppdrag, och vilka frågor de anser vara angelägna att arbeta med under 2023. 

 

6. Övriga frågor 
Föredragande: se respektive rubrik 

Helårsrapport 2022 – plan för framtagande, Helena Brändström 

31 mars ska arbetet med överenskommelsen 2022 redovisas. Texten från halvårsrapporten 
uppdateras med översiktlig text, regionala rapporter samt bilagor kring barncancer, 
rehabilitering och SVF. Helena Brändström ansvarar för att skicka ut instruktioner till berörda 
skribenter. 

Beslut: Text till helårsrapport för 2022 lämnas till Helena Brändström senast den 1 mars.  

Ekonomiskt utfall INCA 2022, Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid Widenlou Nordmark presenterar preliminärt resultat för INCA 2022.  I enlighet med 
beslut i RCC samverkan i september kommer underskottet att finansieras med gemensamma 
projektmedel som finns på ett konto på RCC Väst. 

Almedalen – fortsatt planering, Anna-Lena Sunesson 

Almedalsveckan pågår tisdag 27 juni till lördag 1 juli. Från 1 februari kan ansökan till det 
officiella programmet lämnas in. Anna-Lena informerade om tidigare planer från inställd 
Almedalsvecka före pandemin, arbetsgrupp, ämnen för seminarier med mera. 

Frågan kring deltagande diskuteras och beslutas på internatet.  

 


