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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-02-28 
Närvarande 

Beslutande  

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

Övriga 

Helena Brändström 
Ove Andrén 
Gustav Ekbäck, tom 09.50 
Ralf Segersvärd 
Martin Takeac 
Anna Karevi Verdoes 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Marie Lindén 
Hannie Lundgren 
 

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Återkoppling Nollvision Cancer, NVC 
Kjell Ivarsson rapporterar från samtal med Patrik Rossi samt från möte med NVC och Ebba 
Hult. Kjell kommer att stödja Ebba i arbetet med att strukturera mötesagenda samt ärende- och 
beslutsprocess inför nästa styrgruppsmöte 11 april 2023. Det måste finnas en tydlighet kring 
ordförandeskap och ställföreträdande ordförande och ett arbetsutskott för att bereda mötena 
bör tillsättas. Hösten 2024 ska NVC återrapportera till VINNOVA varför en handlingsplan för 
vad NVC ska arbeta med måste tas fram. Kjell rapporterar återkommande om NVC till RCC i 
samverkan. 

Professionsföreningar/intresseföreningar 
Listan över professions- och intresseföreningar läggs in i Stratsys.  RCC i samverkan behöver en 
tydlig strategi för hur vi arbetar med de olika föreningarna. Ledamöterna ombeds kryssa för de 
fem föreningar som vi bör prioritera i ett första skede. 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 21 februari 2023 fastställs.  

 

2. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström 
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Aktiviteter för att behålla 70-procentmålet på inkludering i SVF 
Årsrapport för SVF är klar i mitten av mars och presenteras därefter för RCC i samverkan. 
Glädjande är att alla regioner klarar prestationskravet om 70 procent inklusion i SVF. 
Prestationskravet har därmed gett effekt och kvarstår under första halvåret 2023. 

Vad gör vi med 80-procentmålet för ledtiderna i SVF? 
Ledtidsmätningarna är mindre positiva. De långa ledtiderna blir ännu längre. 
Socialdepartementet har efterfrågat förslag på prestationskrav att lägga in i ÖK 2024. Frågan 
är svår och förknippad med en rad utmaningar, diskussion förs bland annat i SVF-gruppen. 
Det är viktigt att frågan prioriteras och hanteras såväl nationellt som sjukvårdsregionalt 
genom att stödja och följa regionernas arbete för att korta ledtiderna.  

 

3. Genomförande av nationell högspecialiserad vård 
Föredragande: Kjell Ivarsson och Ralf Segersvärd  

Esofagus- och ventrikelcancer, Ralf Segersvärd 
Ralf Segersvärd för dialog med professionen som är överens om allt förutom ett ingrepp. 
Tanken är att plocka bort detta och därefter fortsätta processen med det som är klart.  

Analcancer, Ralf Segersvärd 
Avser stora volymer varför det behövs fler än fyra centra nationellt. Hanteras därmed inte inom 
ramen för Socialstyrelsens arbete med högspecialiserad vård. Diskussion förs om man kan göra 
det till en sjukvårdsregional nivåstruktureringsfråga i stället för att hantera det inom nationell 
högspecialiserad vård. Vi bör göra ett omtag i frågan och diskutera det med NVP analcancer.  

Perihillär cancer, Ralf Segersvärd 
Arbetet står still. 

Pankreas Cancer, Ralf Segersvärd 
Arbetet står still. 

Sarkom, Ralf Segersvärd 
Sarkom är löst och dialog förs med Socialstyrelsen. 

Vad kan vi i RCC göra för att frågan ska vara möjlig att lyfta till HSD och RSD-nätverk? 
Diskussion fördes kring nivåstruktureringens följder för patient och vårdgivare. Fråga är 
komplicerad och kräver en bred samsyn för att kunna lösas. Bland annat lyftes vikten av att 
beakta hela patientens vårdprocess och att det finns rätt kompetens och rutiner för överlämning 
mellan vårdgivare. Lars Grip inbjuds till RCC i samverkan för att lyfta den problematik och de 
utmaningar som finns.  
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4. Återkoppling från möten med Socialdepartementet angående ny 
cancerstrategi 

Föredragande: Kjell Ivarsson och Helena Brändström 

Återkoppling gavs från möte med Socialdepartementet 27 februari angående en ny 
cancerstrategi, bland annat ska en hearing hållas i slutet av mars. RCC i samverkan avvaktar 
publiceringen av Vägen framåt 2023–2025 till dess regeringen har beslutat kring framtagandet 
av en ny nationell cancerstrategi. 

 

5. Övriga frågor 
Föredragande: se respektive rubrik 

Cancerstudier i Sverige – förslag på ny ordföranden, Anna-Lena Sunesson, Thomas Björck-
Eriksson 
Åtgärd: Anna-Lena Sunesson tillfrågar Johanna Vernersson, Karolinska universitetssjukhuset.  

Checklista nationella stödteam är uppdaterad – underlag för att stödja medarbetarna och 
bidra med mer lika stöd för alla register, Arvid Widenlou Nordmark 
Arvid Widenlou Nordmark informerar om att dokumenten avseende nationella stödteamens 
uppdrag och arbete är uppdaterade. Det är viktigt att ge stöd för och följa upp att de nationella 
stödteamen på respektive RCC arbetar i enlighet med checklistan. 

Webbinarie Radon och Cancer 1 juni 18.00. Talare Joachim Schuz, chef IAR, Lena Sharp 
Inom ramen för PrEvCan ges ett webbinarium med en föreläsning av Joachim Schuz, chef för 
IARC och världsledande expert kring radon och cancer. Arrangemanget som är internationellt 
förväntas vara välbesökt. Föreläsningen, som ges på engelska, kommer därefter att finnas i en 
svensktextad version.  

Beslut: RCC i samverkan kommer, tillsammans med Joachim Schuz, att stå som arrangör av 
webbinariet. 

Nyhet automatöverföring från patologisystemet till INCA 
Arvid Widenlou Nordmark och Marie Lindén tar en diskussion om behovet av en nyhet kring 
automatöverföring från patologisystem till INCA. 

 

6. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 


