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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-01-31 
Närvarande 

Beslutande  

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

Övriga: 

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

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Reflektion från internatet 
Kjell Ivarsson gjorde en reflektion från internatet 24–25 januari som han beskrev som mycket 
givande dagar med bra och ingående dialoger som förde många frågor framåt. 

Besök RCC Syd 
Kjell Ivarssons första RCC-besök gav många reflektioner och frågor att arbeta vidare med. Han 
menade att det var givande att möta medarbetarna. 

Möte med Patrik Rossi 
Kjell Ivarsson och Helena Brändström har haft en bra dialog med Patrik Rossi kring hur CCC 
och RCC kan arbeta med EU-frågorna. Ett gemensamt möte mellan de ackrediterade CCC:erna 
och RCC ska hållas för att enas om hur samarbetet ska se ut. RCC i samverkans arbetsgrupp 
med fokus på stöd till CCC tar en paus i väntan på resultat från mötet.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 24–25 januari fastställs.  

 

2. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström 
 
Nationellt vårdprogram för palliativ vård 
Vid remissrunda för Nationellt vårdprogram palliativ vård ställde sig VGR inte bakom 
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programmet. Efter kontakt med VGR med kompletterande information kring programmet och 
processen kring vårdprogrammet är VGR nu positiva och ställer sig bakom programmet. 

Åtgärd: Nationellt vårdprogram palliativ vård tas upp för beslut vid RCC i samverkans möte 
under mars. 

 
ÖK Cancer: Utvärdering av nationella vårdprogram respektive rapport precisionsdiagnostik 
Lumell kommer att arbeta med utvärderingen av vårdprogrammen samt en rapport avseende 
möjligheter, utmaningar och konsekvenser för precisionsdiagnostik. Helena Brändström tar 
fram avtal och uppdragsskrivningar. Arbetsgrupper behöver formeras för dessa uppdrag. 
Helena återkommer till RCC i samverkan under februari. 

 

3. Övriga frågor 
Föredragande: se respektive punkt 
Strategi för att närvara/delta vid professionsdagar/veckor (kirurgveckan, urologidagar, 
onkologidagar etcetera), samtliga 
En diskussion fördes kring strategi för deltagande vid olika möten för professionsgrupper. Kjell 
Ivarsson och Helena Brändström tar fram en lista på årets olika arrangemang som RCC i 
samverkan kan prioritera deltagande utifrån. Strategin är att vi ska bjudas in för att diskutera och 
presentera vad RCC arbetar med och kan bidra med inom olika fokusområden.  

Åtgärd: Frågan tas upp vid RCC i samverkan under februari. 

 
Kraftens Hus, Lena Sharp 
Lena Sharp informerar om att det just nu pågår mycket aktivitet kring ”Kraftens hus”. Bland 
annat har ett nätverk har bildats. Kanske kan vi göra en nyhet kring detta? 

Åtgärd: Lena Sharp bereder frågan om en nyhet kring Kraftens hus och tar upp vid kommande 
RCC i samverkans möte. 
 
Artikel i Dagens Nyheter, Arvid Widenlou Nordmark 
I Dagens Nyheter (vecka 5) finns en debattartikel på temat ”En ny cancerstrategi behöver tas 
fram”, skriven av Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årheden Kågström med flera. I 
artikeln läggs förslag som går emot det uppdrag som RCC har enligt ÖK Cancer 2023.  
Anna-Lena Sunesson, ledamot i Cancerfondens styrelse, tar en dialog med Ulrika Årheden 
Kågström. Kjell Ivarsson tar med sig frågan till ett inplanerat möte med Acko Ankarberg 
Johansson. Även i Dagens Medicin har en debattartikel med liknande inriktning varit införd. 
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/en-ny-cancerstrategi-behover-tas-fram/ 
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4. Nationella patient– och närståenderådet 
Föredragande: PNR-inbjudna (via Christina Landegren) 

En kort presentation gavs av Nationella patient- och närståenderådet. Därefter berättade Kjell 
Ivarsson om sina tankar kring uppdraget som Nationell cancersamordnare. Frågor att fokusera 
på, enligt Kjell, är tillgänglighet, kompetensförsörjning, omställning av vården, 
kunskapsstyrning, anpassad vård i takt med utvecklingen samt medicinsk omfördelning. 
Samverkan och samarbeten är ytterst viktigt och PNR har en central roll. Vi måste gemensamt 
hitta vägar för att uppnå en bra hälso- och sjukvård. 
 
Frågor som diskuterades var vikten av att följa upp tidigare överenskommelser, palliativ vård, 
kunskapsstöd för närstående, jämlik tillgång till medicinska teknologier (där IPÖ nämndes som 
exempel på hur man skapar patientdelaktighet), behovet av personcentrerad vård och 
medskapande där behovet av en utvärdering av PROM och PREM lyftes. 
 
Gemsamma ledord: Vi ska bygga tillsammans.  
 

5. Reflektioner kring PNR-mötet 
Föredragande: samtliga 

RCC i samverkan uppfattade dialogen med PNR som givande och menar att det är viktigt att 
framöver identifiera vilka konkreta frågor vi kan samverka kring och driva gemensamt. 


