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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2023-03-14 
Närvarande 

Beslutande  

Anna-Lena Sunesson 
Johan Ahlgren 
Lena Sharp, förhinder 
Srinivas Uppugunduri, förhinder fr.o.m 09.00 
Thomas Björk-Eriksson, förhinder fr.o.m 
09.00 
Maria Rejmyr Davis  
Kjell Ivarsson 

Övriga: 

Helena Brändström 
Jessica Wihl 
Ove Andrén 
Gustav Ekbäck 
Ralf Segersvärd 
Martin Takac, Förhinder fr.o.m 09.30 
Anna Karevi Verdoes 
Björn Ohlsson 
Arvid Widenlou Nordmark 
Marie Lindén 
Hannie Lundgren 
§ 5 Marie Abrahamsson

1. Inledning och minnesanteckningar 
Föredragande: Kjell Ivarsson, Helena Brändström 

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 7 mars 2023 fastställs.  
 
Uppdrag till Gullers Grupp, Helena Brändström 
Gullers Grupp har åtagit sig uppdragen kring processledarutbildning och engelsk översättning. 
En arbetsgrupp från RCC samverkan bestående av Helena Brändström, Anna Karevi Verdoes, 
Maria Rejmyr Davis, Srinivas Uppugunduri och Björn Ohlsson bistår Gullers Grupp. 
Offerten kommer att skickas för översyn till RCC-cheferna. Önskar övriga RCC vara 
representerade i arbetet anmäls deltagare till Helena. 

Heldag med Cancerteamet 9 mars, Kjell Ivarsson 
Kjell Ivarsson informerade från heldagsmöte med Cancerteamet. Frågor som togs upp var 
bland annat rutiner och strategi för kommunikationsarbetet, Kjells reflektioner från sina besök 
på respektive RCC, RCC:s roll i kunskapsstyrningen samt hur Cancerteamet bör arbeta för att 
ge RCC:s organisation ett bra stöd. 

Deltagande på RCC-dagar, Kjell Ivarsson  
RCC i samverkans möte på RCC-dagarna hålls 24 maj 2023 (dag 2) kl. 13.00–15.30. 
Osäkerhet råder kring kommunikatörernas deltagande. Det är viktigt att de erhåller inbjudan 
och är med på RCC-dagarna. 
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Behov av webbredaktör för Cancercentrum.se, Helena Brändström 
På grund av långtidssjukskrivning behövs en ersättare som kan ta ansvaret som huvudredaktör 
för Cancercentrum.se. Förslag på lämplig person lämnas till Helena.  

 

2. Vårdprogram och SVF 
Föredragande: Helena Brändström 
 
Ny ordförande NVP T-cellslymfom 
 
Beslut: RCC i samverkan utser Fredrik Ellin som ordförande för NVP T-cellslymfom. 
 
Cancergenomikgrupp – fastställande 
 
Beslut: RCC i samverkan utser nedanstående som ledamöter i NAG cancergenomik: 

RCC Norr Richard Palmqvist 
RCC Mellansverige Antonis Valachis 
RCC Stockholm Gotland Simon Ekman 
RCC Sydöst Fredrik Enlund 
RCC Väst Johan Botling 
RCC Syd Thoas Fioretos 
 

3. Utbildning strålbehandling 
Föredragande: Jessica Wihl 

Karin Ahlberg, ordförande i NAG utbildning av sjuksköterskor inom strålbehandling, var kallad 
för att rapportera men fick förhinder. 

Det beslutades att Jessica Wihl fick rapportera om ett nordiskt initiativ för gemensam 
vidareutbildning av strålbehandlingsläkare. RCC bör facilitera och samordna som en del i 
satsningen på strålbehandling. Mötet lyfte även behovet av att inkludera strålbehandling i 
barncancersatsningen. 

 

4. Återkoppling diskussion med Sjöbergsstiftelsen 
Föredragande: Kjell Ivarsson, Helena Brändström 

I möte med Ingemar Sjöberg, ordföranden för Sjöbergsstiftelsen, framkom att stiftelsen 
framöver vill satsa på tidig upptäckt, jämlik vård och lungcancer. Därtill gärna IPÖ och 
cancerrehabilitering. Helena Brändström, Thomas Björk-Eriksson och Anna-Lena Sunesson ska 
träffa SLUSG för att skriva en gemensam projektansökan kring lungcancerscreeningen.   
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Ett särskilt möte kring IPÖ bokas och sedan bjuds Ingemar Sjöberg till RCC i samverkan i 
slutet av våren. Det är viktigt att förankra IPÖ i regionerna inför ett eventuellt projekt. 

 

5. Status integrering IPÖ i nationella diagnosteam 
Föredragande: Anna Karevi Verdoes, Marie Abrahamsson 

Marie Abrahamsson och Anna Karevi Verdoes redogjorde för erfarenheter och plan för arbetet 
med att integrera IPÖ i uppdraget för nationella stödteam för bröstcancer respektive 
ovarialcancer. 
 

Pilot nationellt stödteam gynekologi, RCC Väst 
RCC Västs pilot undersöker effekten av att stödteam gynekologi tar över förvaltningen av IPÖ 
ovarialcancer. Hittills har framkommit ett behov av tydlighet gällande rollbenämningar och 
ansvarsfördelning. Det finns behov av enhetliga rollbenämningar inom RCC, tydlig 
ansvarsfördelning samt av att se över uppdragsbeskrivningar. 

En första avstämning visar på 4–6 timmar extra för utvecklingsledaren och cirka 2–3 timmar 
extra veckoarbetstid för registerproduktägaren för att hantera IPÖ. Ett nytt möte är inplanerat i 
början av april för att diskutera vad det innebär att vara ett stödteam för alla nationella 
kunskapsstöd. 
 
Pilot nationellt stödteam bröstcancer 
Nationella stödteamet ställdes nästan direkt inför önskemål från sjukhuset i Alingsås om hjälp 
med att starta upp IPÖ bröstcancer, något som har fungerat bland annat med hjälp från IPÖ-
koordinatorer från andra diagnoser. 

Det finns planer på att alltid ha IPÖ med som en punkt på nationella 
registeradministratörsmöten. Det har framkommit oro från de regionala 
registeradministratörerna att arbetet med IPÖ kan komma att innebära merarbete som blir svårt 
att hinna med.  

Arbetstid för produktägare i IPÖ förvaltning beräknas vara cirka 10 procent.  

RCC i samverkan tackar för en bra presentation. 

Det är värdefullt med konkretisering och skattningar kring tid för arbetet. Man behöver arbeta 
vidare för att integrera IPÖ som en del i de nationella stödteamens uppdrag. Det är viktigt att 
tydliggöra hur arbete och ansvar fördelas mellan nationellt och regionalt stödteam och att här 
beakta att bemanningen skiljer sig åt mellan olika RCC. Därför är det önskvärt att 
utbildningsmaterial i så stor utsträckning som möjligt tas fram på den nationella nivån. 

Pilotprojekten återkommer framöver med en ny rapport som då även inkluderar påverkan på 
det regionala arbetet på respektive RCC. 
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6. Övriga frågor 
Föredragande: se respektive rubrik 

Förslag på agenda till möte med verksamhetsföreträdare, Kjell Ivarsson 
Agendan till möte med verksamhetsföreträdarna fastställdes och skickas ut under veckan.  

Lista på professionsföreningar/medlemsorganisationer, Kjell Ivarsson 
Kjell har lagt upp en lista på professionsföreningar/medlemsorganisationer inom 
cancerområdet på Stratsys. RCC i samverkans ledamöter uppdras reflektera kring hur vi bör 
prioritera. Frågan tas upp vid nästkommande möte. 

Fastställande av årsrapport barncancer, Helena Brändström 
 
Beslut: RCC i samverkan fastställer årsrapporten för barncancer. Det är viktigt att 
kommunicera att barncancerområdet är på frammarsch.   

OECI möte 14–16 juni, Helena Brändström 
Fråga ställs om vilka från RCC-organisationen som ska medverka vid OECI-möte i Paris den 
14–16 juni. Återkoppla deltagande till Helena. 

Information om föredrag vid Onkologidagarna, Johan Ahlgren 
Johan presenterade sitt föredrag ”Jämlik och tillgänglig cancerbehandling” som han ska hålla på 
Onkologidagarna samt på Nationella nätverket för läkemedelskommittéer (LOK) 29 mars 2023. 

Ledamöter till mastosytos och trakealresektion/trakealkirurgi, Ralf Segersvärd 
Den 27 mars skickar Ralf in förslag på ledamöter till Socialstyrelsen. Meddela gärna Ralf innan 
dess även om vi inte utser någon. 

Mastocytos  
Området är nominerat av NPO cancersjukdomar, NPO hud- och könssjukdomar samt NPO 
lung- och allergisjukdomar, som beskriver att det finns en fungerande struktur idag, men att det 
kan vara en komplex patientgrupp som kräver ett multidisciplinärt omhändertagande och som 
ofta får försenad diagnos. NPO:erna är överens om fortsatt genomlysning inom systemet för 
nationell högspecialiserad vård. 
 
Trakealresektion/trakealkirurgi  
Området är nominerat och/eller tillstyrkt efter revision av NPO öron- näs- och halssjukdomar, 
NPO hjärt- och kärlsjukdomar, NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation samt 
NPO kirurgi och plastikkirurgi. Området kan innefatta både maligna och benigna tillstånd. 

 

7. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 
Daniel Molin har avslutat sitt uppdrag som regional representant för Region Mellansverige i 
NVP Indolenta B-cellslymfom och hårcellslymfom. Mats Hellström, Uppsala, som redan ingår i 
gruppen blir ny representant för Region Mellansverige. 


