
 Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2023-02-21 

 1(5) 

 

 

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 

Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-02-14 
Närvarande 

Beslutande  

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

Övriga: 

Helena Brändström 
Ove Andrén 
Gustav Ekbäck, förhinder 
Ralf Segersvärd 
Martin Takeac, förhinder 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Marie Lindén 
Jessica Wihl 
Hannie Lundgren 
§ 3 Annika Sjövall 
§ 4 Per Magnus Maehle 
§ 7 Katja Vuollet Carlsson, Claire Micaux 

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Kjell Ivarsson har besökt RCC Stockholm Gotland och RCC Väst och tackade för bra besök 
med många kloka inspel.  

RCC i samverkan – relationsskapare 
Kjell Ivarsson gav sina reflektioner efter samtal med CCC, Cancerfonden, Nollvision cancer 
med flera: 
- RCC bör finnas med där cancerfrågor diskuteras och hanteras. Vi bör vara en naturlig 
samverkanspartner när det gäller utveckling av cancervården. Hur kan vi synliggöra vår 
verksamhet, våra arbetssätt och det vi kan bistå med? 
- RCC behöver samverka med övrig hälso- och sjukvård. 
- Vi behöver arbeta för tillit och relationsskapande. 
- Det behöver vara en bilateral hävstång - med kraft från båda sidor. 
- Ytterst finns vi för våra patienter och innevånare – hur får vi en skillnad? 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 7 februari fastställs.  
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2. Vårdprogram och SVF och NAG-arbete 
Föredragande: Helena Brändström 
Fortsatt arbete med stöddokument, Helena Brändström 
Länkar behöver rensas bort under fliken Stöddokument i Kunskapsbanken. Vi behöver även 
etablera en formell process kring arbetet med stöddokument, bland annat form för 
remissutskick och fastställande. Helena Brändström informerade att arbete pågår med 
biverkningsdokument om cytostatika. 
 
Beslut: Helena Brändström och Ulrika Landin får i uppgift att arbeta fram en ändamålsenlig 
arbetsprocess för utveckling, fastställande och förvaltning av stöddokument.   
 
Gruppdeltagare och patientrepresentant NAG cancergenomik, Srinivas Uppugunduri  
Information om status för gruppen som är på väg att etableras. Ett första underlag på förslag till 
ledamöter i NAG cancergenomik presenterades. Srinivas Uppugunduri återkommer till RCC i 
samverkan med ett färdigt förslag som kommer att bestå av en huvudgrupp med möjlighet att 
adjungera kompetens vid behov. 
 
Precisionsdiagnostik  
NAG cancergenomiks första uppdrag blir att, med stöd av Lumell, ta sig an uppdraget kring 
precisionsdiagnostik i ÖK Cancer. Kjell Ivarsson och eventuellt även en representant från 
annan relevant NAG kommer också att engageras i arbetet. Varje RCC ombeds fundera kring 
förslag på patientrepresentant att engagera i arbetet. 

 

3. Bäckencancerrehabilitering 
Föredragande: Lena Sharp, Annika Sjövall 

NAG bäckencancerrehabilitering startades för att arbeta med att ta fram en nationell vägledning 
som stöd vid rehabilitering av patienter med cancer i bäckenet. En regional inventering av 
resurser har genomförts. Nationella, regionala och lokala workshoppar och utbildningar har 
arrangerats. Därutöver har det tagits fram utbildningsfilmer och vägledning kring 
bäckenrehabilitering där den kommande versionen blir ett vårdprogram som ligger ute på 
remiss nu. En del av filmerna ligger på RCC:s hemsida men även på Eftercancer.se, som är en 
etablerad sida där mycket material finns. Det bedrivs även forskning och kvalitetsuppföljning 
inom ramen för ett antal studier.  

RCC tackade för en fin dragning av en mycket produktiv grupp som gör ett viktigt arbete. 
Förslag framkom att Annika Sjövall borde ge en inspirationsföreläsning avseende hur en 
nationell arbetsgrupp lyckas med den här typen av arbete. 
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4. EU:s engasjement i utvikling av CCC konseptet och CCC-enes rolle i 
denne processen 

Föredragande: Per Magnus Maehle 

Per Magnus Maehle gav en presentation av EU:s engagemang inom cancerområdet samt varför 
cancercenter har en så central betydelse. Det har skett en snabb utveckling, mer forskning och 
tätare samband mellan forskning och behandling. Processerna för diagnostik och behandling är 
alltmer komplexa. Comprehensiv Cancer Centers ger en kompletterande och samlande process. 
CCC har tre dimensioner: de ska täcka alla diagnoser, täcka hela patentprocessen och ha 
integrerad forskning/behandling.  

Europe’s Beating Cancer Plan, EBCP 
Mål: alla länder ska ha åtminstone ett CCC. 90 procent av cancerpatienterna ska ha tillgång till 
ett CCC. 
Det är en pragmatisk hållning till den heterogena organisationen av hälso- och sjukvård i de 
olika länderna. CCC ska hjälpa till att lyfta hela cancervården i EU utifrån en  
solidaritetsprincip. Programmet ska lyfta de länder och regioner som inte kommit så långt och 
de som har erfarenhet och kunskap ska bidra med detta. 
 
European CCC:s  
Målet är att etablera nätverk mellan ackrediterade CCC med nationella hubbar som nav i 
respektive land. En utmaning är dock att CCC ser olika ut i olika EU-länder. Det måste därför 
finnas en tydlig organisatorisk konstruktion för att hålla ihop CCC-verksamheten. Ett samlat 
resultat ska läggas fram till EU-kommissionen.  
 
CraNE 
CraNE är det program som arbetar för att etablera en gemensam terminologi kring cancervård.  
Att vara med ger fördelar för våra egna CCC och det som generas från CraNe-initiativet 
kommer att påverka EU:s cancerplan framöver. 

RCC i samverkan tackade för en värdefull dragning.  
 
Reflektioner 
Erfarenheterna från RCC är viktig in i EU-arbetet. Ingen nuvarande struktur är optimal utan vi 
behöver arbeta för att etablera nätverk och certifieringsformer som omfattar hela 
cancerprocessen.   
  

5. Fortsatt diskussion om CCC-arbete, EU-arbete och ny 
cancerstrategi 

Föredragande: samtliga 

RCC:s roll i detta sammanhang är viktig och vi bör finnas med i de olika initiativen då detta 
kommer att styra cancervården i EU i framtiden. Kjell Ivarsson bör representera RCC i dessa 
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sammanhang. Den 23 mars hålls ett möte med Socialstyrelsen, de tre CCC som är etablerade i 
Sverige samt Kjell Ivarsson och Helena Brändström med syfte att beskriva och klargöra våra 
olika roller. Därtill måste vi tänka på hur vi hanterar en ansökan om att bli associated entity i 
CraNe. 

 

6. Innovationer och kompetensförsörjning 
Föredragande: Kjell Ivarsson 
Avstämning med Nollvision Cancer 
Kjell Ivarsson rapporterade från möte med Ebba Hallersjö-Hult samt Gunilla Thörnwall 
Bergendahl den 13 februari. Inför mötet hade Kjell ställt frågan om minnesanteckningar från 
Nollvisions styrgruppsmöten, vilket inte finns. Kjell efterfrågade beskrivning, syfte och mål med 
Nollvision cancer inklusive Testbed Sweden. Därtill har det ställts krav på ett etiskt ramverk, 
hemsida med tydlig hemvist och ursprung av dokument.  
 
Idag finns inget underskrivet partneravtal. Som partner bör vi ha respekt för varandra, vara 
välinformerade och veta hur beslutsprocesserna fungerar. Om vi ska fortsätta samarbetet så 
krävs ett omtag i en rad frågor och vi bör vara tydliga med vad som krävs för att RCC ska vara 
partner.   
 
Beslut: Kjell Ivarsson får i uppdrag att fortsätta samtalen med Ebba Hallersjö-Hult. 
 
Vårdkompetensrådet 
Vid Kjell Ivarssons möte med Ann-Marie Wennberg Larkö och Peter Lilja, 
Vårdkompetensrådet, framkom att de ser positivt på att RCC involveras. De gav en 
sammanfattande bild av vad rådet är idag. En diskussion fördes kring samverkan.  
 
Åtgärd: En arbetsgrupp bildas med Kjell Ivarsson, sammankallande, Björn Ohlsson, Lena 
Sharp och Nina Markholm Nordgren med uppdrag att förbereda mötet med 
Vårdkompetensrådet. 
 

7. NAG KSSK och organisation MVP 
Föredragande: Katja Vuollet Carlsson och Claire Micaux  

Organisation:  
Katja Vuollet Carlsson presenterade KSSK:s handlingsplan för 2023 med förslag på arbets- 
och målområden för NAG KSSK. Planen visar hur arbetet är tänkt att fungera vid en delning 
mellan NAG KSSK och en funktionsgrupp för Min Vårdplan. Arbetsgruppen har utgått från 
de styrdokument som finns, Vägen framåt, Överenskommelsen och Nationella 
cancerstrategin. Diskussion fördes kring uppdrag, avgränsning och gruppsammansättning. 
 
Beslut: RCC fastställer Funktionsgrupp Min Vårdplan.  
Uppdrag ges till Anna-Lena Sunesson och Katja Vuollet Carlsson att utarbeta ett förslag till 
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uppdrag samt sammansättning av ledamöter i NAG KSSK. Uppdraget ska även lyfta fram 
samverkan med relevanta NAG:ar. Förslaget tas upp i RCC samverkan under april. 
 
Resurssättning förvaltning och utveckling MVP - konsultavtal har tecknats för Stöd- och 
behandlingsansvarig 
Claire Micaux informerar om att RCC nu har skrivit avtal med en konsult som ska vara Stöd- 
och behandlingsansvarig i arbetet med nationella MVP. 

 

8. Övriga frågor 
Föredragande: se respektive rubrik 
Förslag till upplägg för nationell workshop om lungcancerscreening, Anna-Lena Sunesson, 
Lena Sharp, Jessica Wihl   
Arbetsgruppen gav en presentation av ett förslag till upplägg av workshop, som finns som 
bilaga i Stratsys. Workshoppen föreslås genomföras i september. Det är viktigt att bjuda in 
huvudmännen och berörda specialiteter inklusive bild- och funktionsmedicin. Arbetet bör 
parallellt förankras med politiken. 
 
Beslut: Arbetsgruppen får ett fortsatt uppdrag att, tillsammans med Svenska 
lungcancerplaneringsgruppen, ta fram datum och agenda för en workshop om 
lungcancerscreening.  
 
Medel barncancerområdet, Maria Rejmyr Davies  
 
Beslut: Högst motsvarande summa som 2022, avsätts för 2023 för nationellt arbete inom 
barncancerområdet. 
 
Regimbiblioteket – översättningar till lettiska, Helena Brändström 
En förfrågan har inkommit från Lettland om att få översätta Regimbibliotekets 
patientinformation till lettiska. RCC i samverkan ställer sig positiv till detta.  
 
Mejl från Nationella PNR 220131, Helena Brändström 
Nationella PNR har framfört önskemål om att med stöd av en skribent skriva en artikel. RCC 
i samverkan diskuterade frågan. 
Åtgärd: Kjell Ivarsson kontaktar nationella PNR för ställningstagande till debattartikel. 
 
 
 
 


