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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-03-07 
Närvarande 

Beslutande  

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

Övriga 

Helena Brändström 
Jessica Wihl 
Ove Andrén 
Gustav Ekbäck 
Ralf Segersvärd 
Martin Takac 
Anna Karevi Verdoes 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Marie Lindén 
Hannie Lundgren 
 

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från 28 februari 2023 fastställs.  

Återkoppling Socialdepartementet och Cancerfonden 
Kjell och Helena informerade från möte med Cecilia Halle på Socialdepartementet. Dialogen 
med tjänstemännen är god.  

Under vecka 9 träffade Kjell och Helena Sara Johansson, enhetschef Intressepolitik, samt 
medarbetare på Cancerfonden. Det blev en tydlig och bra dialog där Cancerfonden gärna 
samverkar med RCC kring bland annat strategiska frågor där vi gemensamt arbetar mot samma 
mål. Det beslutades att hålla återkommande möten vart 5–6 vecka.  

Medverkan på onkologidagarna – vad är planerat? 
https://onkologidagarna.se/program/  
Kjell Ivarsson, Lena Sharp och Johan Ahlgren medverkar vid olika arrangemang på eller i 
anslutning till onkologidagarna. Därtill ansvarar medarbetare från RCC för att bemanna en 
monter med fokus på RCC:s nationella kunskapsstöd, bland annat Regimbiblioteket, Min 
vårdplan och IPÖ.  

Institute for Healthcare Improvement, IHI 
Den 15–17 maj anordnar IHI ett internationellt forum i Köpenhamn. Martin Takac kommer att 
vara på plats tillsammans med en delegation från Region Jönköping. 
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Kjell tackade för ett bra besök på RCC Sydöst med många kloka medskick från medarbetarna.  

 

2. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström 
 

En liten revidering i NVP hudmelanom har skett genom ett förtydligande av 
rekommendationen kring metastaserat hudmelanom.  

Beslut: RCC i samverkan fastställer Nationellt vårdprogram för hudmelanom och därmed kan 
NVP hudmelanom publiceras. 

 

3. Nytt möte med verksamhetscheferna den 29 maj 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Inför möte med verksamhetscheferna 29 maj 13.00–16.00, diskuterades punkter till 
dagordningen, bland annat horisontell prioritering, SVF-arbetet och 70/80-målen, 
kompetensförsörjning, diagnosövergripande indikatorer, utredningar inom kvalitetsregister och 
processledarens roll i förhållande till linjeorganisationen. Det fanns en enighet om att det inte 
kan vara alltför många punkter på agendan.  

Åtgärd: Kjell och Helena tar med sig inspelen och funderar vidare på agendan. Frågan 
återkommer vid nästkommande RCC i samverkansmöte.  Johan Ahlgren och Thomas Björk-
Eriksson deltar tillsammans med Kjell Ivarsson på förberedande möte med Lars Sandman 
angående horisontella prioriteringar. 

 

4. Var står vi i strålbehandlingsfrågan? 
Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan presenterade ”Åtgärdsplan för att framtidssäkra svensk strålbehandling” baserat på 
resultat och slutsatser från benchmarkstudie av nordisk strålbehandling 2022. Bland det som 
aviseras finns brist såväl på personal med specialkompetens som strålutrustning. Därtill brist på 
medarbetare med forskningskompetens. Nya behandlingsmetoder sprids långsammare i Sverige 
än i övriga Norden. Därtill informerade Johan kring de olika grupperingar som finns och 
diskussioner som för närvarande förs inom området. 

I Överenskommelsen för 2023 finns bildandet av NAG strålbehandling som en insats. Den 
arbetsgrupp som tog fram benchmarkrapporten har genom sin ordförande, Kjell Bergfeldt, tagit 
fram ett förslag till uppdrag samt ledamöter för ett RCC NAG för strålbehandling. 

Hur går vi vidare? 
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Sammansättning, arbetssätt och uppdrag för NAG strålbehandling behöver vara i linje med 
uppdragsbeskrivningarna för RCC:s övriga NAG. Diskussion fördes även kring 
ordförandeskapet som med fördel bör innehas av person som är kliniskt aktiv inom 
strålbehandling.  

Åtgärd: Kjell Ivarsson och Johan Ahlgren träffar Kjell Bergfeldt, för att utifrån det 
presenterade förslaget diskutera och klarlägga RCC:s arbetssätt med syfte att starta NAG 
strålbehandling.  

RCC i samverkan tackar Johan för en bra genomgång. 

 

5. Inför möte med sjukvårdsministern den 15 mars 
Föredragande: Kjell Ivarsson 

Kjell har inbjudits till ett två timmars möte med sjukvårdsminister Acko Ankarberg 15 mars. 
Frågor som cancerstrategi, rehabilitering och barncancer kommer sannolikt att tas upp av 
ministern. 

 

6. Övriga frågor 
Föredragande: Se respektive rubrik 

Utvecklingskraft cancer 26 april, digitalt 10.00-15.00, Srinivas Uppugunduri 
Inbjudan är utskickad till digitalt möte.  

Kommunikation kring palliativ vård barncancer, Marie Lindén 
Ett utkast till debattartikel om rapporten om palliativ vård barncancer har tagits fram av 
kommunikatörsgruppen som ska stärka kommunikationen och tydlighet kring barncancer, ledd 
av Bo Alm. RCC beslutar att i stället ta ett större grepp kring kommunikationen inom 
barncancerområdet. Bra tillfälle att lyfta fram befintligt material, till exempel utbildning och 
långtidsuppföljning samt filmer som stöd för implementering av NVP Palliativ vård av barn.  

Medel för projekt att synkronisera termer och begrepp, Helena Brändström 
Det finns behov av att samordna de termer och begrepp som används inom RCC:s nationella 
kunskapsstöd för att beskriva och följa upp läkemedelsbehandling. Ann-Sofi Fyhr, RCC Syd, 
kan leda ett sådant arbete tillsammans med Evelina Bång (redaktör nationella vårdprogram) och 
en representant från Min vårdplan. Arbetet behöver även synkas med Socialstyrelsen.  

Beslut: RCC i samverkan uppdrar åt Ann-Sofie Fyhr att samordna termer och begrepp 
avseende läkemedelsbehandling i RCC:s nationella kunskapsstöd: Regimbiblioteket, nationella 
vårdprogram, Min vårdplan och register. 
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7. Rapport NAG Barncancer 
Föredragande: Olivia Claesson och Karin Mellgren 

Genomgång av årsrapport 
Årsrapporten synliggör vad NAG:en har gjort och pågående arbete. Många insatser inom 
kompetensförsörjning samt kommunikationsinsatser med fokus på att visa en positiv bild av 
utvecklingen av barncancervården.  
Arbete med en ny handlingsplan för 2023–2025 ska påbörjas under våren. 

Ekonomisk uppföljning 
NAG:en redovisar ett överskott.  

Jämförelse Svenska cancerplanen och Europeiska cancerplanen, SIOPE, NCCP OCEAN 
Projekt 
I och med att den nationella cancerstrategin från 2009 är av generell karaktär nämns inte 
barncancer specifikt vilket gör att Sverige hamnar långt ner i en internationell jämförelse av 
cancerplanerna. En missvisande bild med tanke på att barncancervården överlag är god i Sverige 
och att barncancer tydligt finns med i regeringens långsiktiga inriktning för cancervården från 
2018. Ett uppföljande arbete sker under 2023.   

Samverkan Barnonkologi och RCC 
Karin presenterar förslag till fortsatt arbete för NAG barncancer.  

Uppdrag NAG barncancer 
-gruppen önskar ett bredare uppdrag än att enbart arbeta med regeringssatsningen 
Sammansättningen NAG Barncancer 
-gruppen önskar komplettera NAG:en med representanter från specialistföreningar och 
registerhållare 
Tillhörighet i Kunskapsstyrningen 
- gruppen önska ett tydliggörande av barnonkologins tillhörighet i Nationellt programområde 
Cancersjukdomar (RCC i samverkan) 

NAG:en upplever att det nya arbetssättet nu börjar sätta sig och att RCC Väst ger ett bra stöd.  
 
RCC i samverkan tackar för en bra dragning och ett fint arbete inom NAG barncancer.  

Diskussion 
Medelsfördelning 2023: Varje RCC skjuter till 1 mkr för nationellt arbete. RCC Väst ansvarar 
för att rekvirera dessa pengar från samtliga RCC förutom från RCC Syd. Enligt tidigare beslut 
avsätter RCC Syd 1 mkr för att stödja nationella kommunikationsinsatser för införande av NVP 
långtidsuppföljning efter barncancer samt NVP cancerrehabilitering barn. 

NAG:ens uppdragsbeskrivning behöver ses över och NAG:en behöver redovisa en budget för 
hur nationella medel ska användas.  
 
Beslut: Thomas Björck-Eriksson tar en dialog med Karin Mellgren avseende utkast på nytt 
uppdrag för NAG barncancer. RCC Väst skickar faktura på 1 mkr till alla RCC förutom RCC 
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Syd. RCC Syd avsätter 1 mkr som ska användas till nationella kommunikationsinsatser kopplade 
till NVP långtidsuppföljning efter barncancer och NVP cancerrehabilitering barn.  
 

8. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 


