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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-02-07 
Närvarande 

Beslutande:  

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

Övriga: 

Ove Andrén 
Ralf Segersvärd  
Gustav Ekbäck 
Björn Ohlsson 
Anna Karevi Verdoes 
Arvid Widenlou Nordmark  
Marie Lindén 
§ 2 Elin Ljungqvist 
 
 

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Kjell Ivarsson berättade att han deltog i en paneldiskussion som Nätverket mot cancer hade 
ordnat på Världscancerdagen i lördags. Även sjukvårdsministern, Acko Ankarberg Johansson, 
medverkade. Hon lyfte frågor som rehabilitering, patientperspektivet, kompetensförsörjningen 
och primärvårdens uppgift i tidig upptäckt och signalerade att cancerstrategin behöver vara 
framåtsyftande och lätt att uppdatera.  

Kjell konstaterar att viktiga uppgifter för RCC är att stötta primärvården och vara brobyggare 
och knyta ihop de silos som idag finns inom cancervården. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 31 januari fastställs.  
 

 

2. Screening 
Föredragande: Elin Ljungqvist 

Elin Ljungqvist, nationell screeningsamordnare, redogjorde för planerade aktiviteter inom 
screeningområdet, utifrån överenskommelsen mellan staten och SKR. 

• RCC ska stödja regionerna i deras arbete med organiserad testning för prostatacancer. 
Arbetet löper på och vi är på väg mot screening i alla regioner; hösten 2023 kommer 17 
av 21 regioner vara i gång med organiserad testning.  
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• RCC ska stödja regionernas screeningverksamhet för att åstadkomma ett högt och 
jämlikt deltagande i hela landet. Fokus har legat på gynekologisk cellprovtagning och 
införandet av ett generiskt kallelsesystem, där RCC Väst är ansvarig. Region 
Västernorrland är först i den preliminära införandeordningen av kallelsesystemet.  
När det gäller GAS och GSK tarmcancerscreening rullar arbetet på bra och alla regioner 
har anslutit sig till GAS.  

• RCC ska även möjliggöra nationell uppföljning av mammografi genom ett nationellt 
register, i syfte att identifiera ojämlik tillgång och skillnader i deltagande i 
screeningprogrammet. Detta arbete har dragit ut på tiden, bland annat på grund av 
tekniska utmaningar beroende på att många aktörer är inblandade. I dagsläget är det 
bara Region Västmanland som har kommit i gång, vilket i mångt och mycket beror på 
hårt arbete av en eldsjäl i regionen. 

• RCC ska (i samverkan med Socialstyrelsen) verka för en ökad nationell samordning 
mellan de befintliga screeningprogrammen (bröst-, livmoderhals- samt tjock- och 
ändtarmscancer). Här pågår ett samverkansarbete med löpande avstämningar mellan 
RCC:s screeningsamordnare och Socialstyrelsen kring behov som har identifierats.  

• RCC ska stödja regionernas screeningverksamhet för att åstadkomma ett högt och 
jämlikt deltagande i hela landet. En nationell kampanj för att informera om screening 
genomförs under september, inom ramen för PrevCans (Cancer Prevention Across 
Europe) kampanj, där olika punkter i den europeiska cancerkodexen uppmärksammas 
varje månad. 

 

3. Återkoppling från EU-konferens 1 februari 
Föredragande: Helena Brändström, Lena Sharp, Kjell Ivarsson 

Helena Brändström, Lena Sharp och Kjell Ivarsson representerade RCC på EU:s 
ministerkonferens om cancervård 1 februari. RCC hade en välbesökt monter under temat jämlik 
cancervård där man visade upp satsningar på hälsoinformatörer, utrotningsprojektet (utrota 
livmodershalscancer), biomarkörer, teledermatoskopi och QR-kod för språkinställning. Inte 
minst arbetet med teledermatoskopi och hälsoinformatörer väckte intresse hos andra länder, 
som till exempel Polen och Malta. Kroatien visade även intresse för preventionskalkylatorn och 
Rumänien efterlyste stöttning i att bygga upp en organisation och infrastruktur för 
cancervården. 

 

4. Rapport från möte med CCC 
Föredragande: Srinivas Uppugunduri 
 
Srinivas Uppugunduri, Thomas Björk-Eriksson och Ove Andrén har varit på ett nationell 
Comprehensive Cancer Centre-möte där man bland annat diskuterade hur CCC ska samverka. 
En av punkterna handlade om relationen till RCC. Kjell Ivarsson och Helena Brändström 
ansvarar för fortsatt dialog i frågan. 
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CCC har stort fokus på forskning och precisionsmedicin och har kritiserat RCC för att inte 
engagera sig tillräckligt starkt i forskningsfrågan. CCC å sin sida behöver hitta strategier för att 
inkludera patientsamverkan, samverkan med primärvården, rehabilitering med mera. 
 

 

5. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström 

 

Anpassning till uppdaterad SVF-mall och mycket små korrigeringar har gjorts i SVF matstrups- 
och magsäckscancer (esofagus ventrikel) för att harmonisera med det nuvarande 
vårdprogrammet. En uppdaterad version har skickats ut inför mötet. 

Beslut: RCC i samverkan fastställer det reviderade SVF esofagus ventrikel. 

 

6. Övriga frågor 
Föredragande se respektive rubrik:  

IPÖ-information 
Jessica Nordlander 
Jessica berättade att projektledaren för IPÖ samt ytterligare en nyckelperson kommer att sluta 
under våren.  
 
Frågor som flyttas till kommande möten med RCC i samverkan: 

• Möjlighet att nyttja NatPNR som resurs, till exempel för att ta fram texter om IPÖ, Min 
vårdplan och betydelsen av kontaktsjuksköterskor i cancervården. (Anna-Lena Sunesson) 

• Lungcancerscreening (Thomas Björk-Eriksson) 
• Debattartikel barn i palliativ vård (Marie Lindén) 

 
 

7. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 
VP bäckencancerrehabilitering - Kristina Redelius, specialistsjuksköterska, strålbehandlingen 
onkologiska kliniken, US Linköping - ny representant RCC Sydöst. 

 


