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Spelreglerna utarbetade efter intervjuer med RCC-cheferna sep 2017 samt 

efter workshop på internat nov 2017. Fastställda januari 2018 och 
reviderade våren 2019, hösten 2020 och våren 2022. 
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Spelregler RCC Samverkan 
• RCC i samverkan har digitalt möte varje tisdag och därutöver två fysiska internat per termin. 

Om fysiska internat inte kan genomföras ersätts de med digitala möten men inte två dagar i 
rad.  

• Var tredje vecka är tisdagsmötet 8.00–12.00, veckorna däremellan 8.00–10.00. 
• Mötesinbjudan skickas i Outlook. Agenda och handlingar ligger i Stratsys. 
 

Mötesordning  
• Vi prioriterar att gå på RCC Samverkansmöten. Vi uppmanar ersättare att delta i den 

utsträckning de har möjlighet. 
• Vi tar beslut i konsensus, det vill säga beslut som alla kan acceptera. En röst per RCC samt 

en röst för SKR (ordförande). 
• Vi börjar och slutar möten i tid. Mötesordföranden ansvarar för att bryta diskussioner och 

parkera frågor vid behov.   
• Vi undviker upprepningar i diskussioner, men lägger till argument. 
• Vi ger regelbundet utrymme för korta pauser för att hämta kaffe och svara på epost. 
• Vi delar med oss av våra erfarenheter. 

För- och efterarbete för alla deltagare 
• Vi är väl pålästa inför möten. 
• Vi utför de uppgifter vi tar på oss vid möten inom överenskomna tidsramar, eller ber om 

mer tid. 
• Vi förankrar frågor på hemmaplan inför beslut.  

Föredragning av frågor 
• Den RCC-chef, vars RCC är nationellt stöd för ett område, föredrar punkter om det arbetet. 
• Stödteamets RCC-chef tar upp eventuella objektsavtal för förnyande samt även förnyande 

och utformning av uppdragsbeskrivning, se särskild rutin. 
• Nationell samordnare kvalitetsregister föredrar kvalitetsregisterfrågor. 
• Nationell samordnare vårdprogram och SVF föredrar NVP och SVF. 

Vårdprogramsordförande ges möjlighet att delta inför fastställande.  
• Inbjudna gäster ska föredra frågor enligt rutin. Det innebär att de i förväg ska anmäla om de 

enbart vill informera eller om de önskar ett beslut från samverkan. De ska också förmedla 
bakgrundsmaterial i förväg och lägga mindre tid på att ge bakgrund under mötet. 
Beredningsgruppen ansvarar för att gäster får ta del av rutinen i god tid, ofta genom chefen 
för aktuellt stödjande RCC.  

• Vid inbjudna gäster ska tid avsättas i agendan för diskussion efter att gästen lämnat mötet. I 
typfallet bjuds gästen in i 20 min och 10 min avsätts för diskussion och beslut. 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/Rutin-till-Nationella-arbetsgrupper-for-rapportering-till-RCC-samverkan.pdf
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Mötesagenda  
• Ett  större ärende ska i regel disponeras så att det först tas upp som informationspunkt och 

sedan som en beslutspunkt på ett kommande möte, för att ge möjlighet till förankring och 
inläsning. Det ska framgå av agendan om det är en informations-, diskussions- eller 
beslutspunkt. 

• Mötesagendorna disponeras så att beslutspunkter kommer först och informationspunkter 
sedan.  

• Stående punkter på agendan: 
o information från cancersamordnaren 
o Vårdprogram och SVF 
o Byte av representanter i arbetsgrupper 

 
• Det är viktigt med kontinuerligt regionalt erfarenhetsutbyte i anslutning till respektive 

programpunkt. På internaten finns utrymme för eventuell fördjupad diskussion kring 
regionala frågor. RCC chef ansvarar för att lyfta sådana behov till beredningsgruppen. 

Minnesanteckningar 
• Beslut ska omfatta vem/vilka som ska utföra den önskade åtgärden samt tidplan när den ska 

följas upp eller återrapporteras. 
• När en mindre arbetsgrupp får ett uppdrag ska det framgå vem som är sammankallande och 

när uppdraget ska återrapporteras.  
• Minnesanteckningarna fastställs i regel på kommande möte. Det innebär att de skickas ut 

och läggs i handlingarna lite mindre än en vecka innan de ska fastställas. 

Beredning av möten 
• Cancersamordnaren bereder och planerar möten tillsammans med beredningsgruppen. 
• Beredningsgruppen består av en RCC-chef (4 månader per person, se separat schema), 

samordnaren för vårdprogram och SVF, samordnaren för kvalitetsregister, cancerteamets 
kommunikatör samt sekreterare. RCC-chef har i uppdrag att reflektera särskilt över om 
föreslagna beslutsformuleringar är kompletta och genomförbara i regionerna, eller om det 
finns en risk att frågan kommer att behöva tas upp igen. Under hösten 2022 förstärks 
beredningsgruppen med ytterligare en chef (Maria Rejmyr Davis) och en ersättare (Ove 
Andrén) utöver det rullande systemet med chefer. Beredningsgruppen ses över efter ny 
samordnare tillträtt. 

• Den som vill ta upp en fråga anmäler detta till någon i beredningsgruppen. 
Beredningsgruppen samlar önskemål i en ärendelista som bedöms och prioriteras veckovis. 
Ärendelistan ska vara tillgänglig i Stratsys och föredras för RCC i samverkan regelbundet.  

• Handlingar ska finnas på plats i Stratsys minst en vecka före mötet, annars skjuts frågan 
fram. Långa eller komplexa handlingar bör ha en sammanfattning. 

• Ett fåtal extrapunkter kan tas upp med kortare varsel, men inga tyngre beslutspunkter. 

E-post 
• Namndiskussioner och korta frågor per mejl 
• Om epostdiskussionen inte blir konstruktiv – ta en dialog per telefon istället.  
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