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RCC samverkansmöte 25 februari 2014 kl. 10-16 SKL 
Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Mef Nilbert, Nils Conradi, 

Roger Henriksson, Helena Brändström (punkt 1, 2 och 12), Bo Alm och Lotta Jansson (punkt 

4 via telefon), Ann-Sofi Isaksson (punkt 5 via telefon), Gunilla Gunnarsson (ordförande), 

Emelie Ljunggren (sekreterare). 

 

1. Vp-frågor 
Helena Brändström föredrog aktuella vårdprogramsfrågor (bilaga 1). 

 

Samverkansgruppen diskuterade vårdprogrammet för icke-epiteliala äggstockstumörer. 

 

Beslut: Hans skickar in synpunkter om MDK delen till vårdprogramgruppen och gruppen 

uppmanas att revidera inledningen. Med detta fastställde samverkansgruppen vårdprogrammet 

som kommer att läggas upp på webben efter förändringarna. 

 
RCC-cheferna har lämnat förslag på regionala representanter till vårdprogramsgruppen för 

aggressivt B-cellslymfom. Följande gruppsammansättning föreslogs: 

Ordf och syd: Mats Jerkeman 

UÖ: Hans Hagberg 

Sydöst: Ingemar Lagerlöf 

SG: Stefan Norin 

Norr: Martin Erlansson 

Väst: Herman Nilsson Ehle 

Stödjande: RCC Syd 

 
Beslut: Samverkansgruppen beslöt enligt förslag. 

 

Helena föredrog ett förslag på nationell arbetsgrupp för myelom.  

 
Beslut: Frågan bordlades till nästa möte den 18 mars. 

 
Uppdatering av vårdprogrammet för högmaligna hjärntumörer och komplettering med 

lågmaligna diskuterades. 

 
Helena informerade om att vårdprogrammet för CUP bör revideras. RCC uppmanas att 

komma med förslag på regionala representanter till nästa möte 18 mars då beslut planeras. 

 

Ett reviderat styrdokument för nationella vårdprogram var utsänt. 

 

Beslut: Samverkansgruppen fastställde styrdokumentet. 

 
Helena tog upp frågan om stramare kontroll av jäv bland de regionala representanterna.  
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Beslut: Samverkansgruppen beslöt att till ordförande i arbetsgrupperna uppdra att efterhöra 

jäv i sin grupp. Vid tveksamheter rapportera till Helena som tar upp det i samverkangruppen. 

 

Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och IVP har producerat generiska texter som ska ingå 

i de olika vårdprogrammen. 

 

Beslut: Samverkansgruppen beslöt att Helena anmäler texterna till samverkansmötet 18 mars. 

 

Vårdprogrammet för pankreascancer har genomgått små revideringar. Vårdprogrammet 

bedöms inte behöva gå ut på en ny remissrunda. Vid nästa samverkansmöte behöver det 

beslutas om en ny vårdprogramsordförande.  

 

 

       2. Från nationella preventionsgruppen 
Helena presenterade ett underlag som var utsänt med argument för och emot att skriva på ett 

opinionsbildningsprojekt om Rökfritt Sverige 2025. Samverkansgruppen diskuterade frågan 

om att skriva på eller att eventuellt skriva ett eget punktprogram för hur man jobbar med 

frågan.  

 

Beslut: Samverkansgruppen ansåg att ett upprop utan handlingsplan inte är till nytta och 

uppdrog till arbetsgruppen att ta fram ett underlag till en handlingsplan med åtgärdspunkter.  

Arbetet ska sedan stämmas av med övriga aktörer på området.  

 
Helena rapporterade om läget för planerat nationellt möte om tobaksfrågor tillsammans med 

Cancerfonden, Hjärt- lungfonden och Svenska läkaresällskapet. Två möten planeras till 

hösten v 40 och v 47, varav ett är av mindre intern karaktär.  

 

SF biograferna har kontaktat samtliga RCC och frågat om intresse finns för att göra en film 

med antisolningsreklam. SF skulle producera filmen och RCC står för kostnaderna för 

sändningstiden. 

 

Beslut: RCC väst kommer att tacka ja och agerar pilot innan övriga tar något beslut.  

 

3. Uppföljning av försöksverksamheterna 
Gunilla presenterade uppföljning ett år efter avslutning av SKLs försöksverksamheter. Vad 

blev lyckat? Vad har implementerats i egna landstinget? Utanför egna landstinget? Vad har 

inte implementerats och varför? Alla projekt utom lungcancer Stockholm Gotland har svarat.  

 

Beslut: Samverkansgruppen bedömde uppföljningen som lärorik och gav Gunilla i uppdrag 

att tillskriva KS angående uppföljningen av lungcancerprojektet (utfört). Till Gunilla 

uppdrogs även att skriva ihop en sammanfattning av de inkomna uppföljningarna.  

 

4. RCC Webbstruktur  
Nils, BoA och Lotta Jansson presenterade förslag på den nya strukturen för RCC webben 

regionalt och nationellt (bilaga 2). Förslaget bygger på 7 sammanhållna webbplatser med 

gemensam struktur och grafisk profil samt gemensamma begrepp. Framöver kommer 

webbmaster/webbredaktör att behövas.  Lansering planeras ske efter sommaren. 
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Nästa steg är att kommunikatörerna fortsätter att arbeta vidare med designen för den nya 

strukturen den 13 mars.  

 

Beslut: Samverkansgruppen uppdrog åt Nils, BoA och Lotta att arbeta vidare med 

webbstrukturen i enlighet med given presentation. 

 
5. Förslag fortbildning kontaktsjuksköterska  

Ann-Sofi Isaksson presenterade förslaget till fortbildning kontaktsjuksköterska. 

Samverkansgruppen lämnade synpunkter på förslaget.  

 

Beslut: Samverkansgruppen uppdrog till Gunilla, Ann-Sofi och Nils att ställa samman det 

slutgiltiga underlaget med synpunkter inarbetade (utfört –bilaga 3). 

 

Samverkangruppen diskuterade arbetet som pågår runt om i landet med Min Vårdplan. Nästa 

steg blir att arbetsgruppen sammanfattar erfarenheter från landstingen vid användningen av 

Min vårdplan och presenterar rapporten för samverkansgruppen i april/maj.  

 

 

6. Underlag för beslut kring regionala tillämpningar vårdprogram  
 

Beslut: Punkten ströks. 

 

7. Läkemedel för avancerad basalcellscancer  
 

Beslut: Punkten bordlades till nästa möte den 18 mars. 

 

8. Jävsdeklarationer  
Samverkansgruppen hade fått jävsdeklarationer för två vårdprogramordförande utsända 

( Magnus Rizell och Bengt Bergman). 

 

Beslut: Samverkansgruppen hade inget att invända mot innehållet i jävsdeklarationerna. 

 

9. Arbetsgrupp patologi 
 

Beslut: Alla namn till arbetsgruppen inte klara. Alla uppmanas att inkomma med namn till 18 

mars då beslut måste tas!  

 

10.  Arbetsgrupp nivåstrukturering 
 

Beslut: Alla namn till arbetsgruppen inte klara. Alla uppmanas att inkomma med namn till 18 

mars. 

 
11.Väntetider- fasttrack ÖNH  

Mef presenterade fasttrack ÖNH (bilaga 4).  

 

Beslut: Till Mef uppdrogs att ta kontakt med Syds representant i vårdprogramgruppen för 

huvud-halscancer för att se om fasttrack går att få in i vårdprogrammet.  
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12. Regimbiblioteket  
Ett förslag till en arbetsgång vid samarbete med vårdprogramgrupperna har tagits fram av 

regimbiblioteket. 

 

Beslut: Samverkansgruppen fastställde dokumentet(bilaga 5). Till Helena Brändström och 

Ann-Sofie Fyhr uppdrogs att informera vårdprogramgrupperna. Till BoA uppdrogs att 

uppdatera webben med arbetsgången.  

 

     13.  Uppdrag återrapportering för vårdens utveckling  
Ett slutförslag till uppdrag var utsänt. 

 

Beslut: Samverkansgruppen fastställde uppdraget(bilaga 6) och finansiering genom delning 

på sex RCC. Till Lars uppdrogs att anställa Pär Stattin. Till RCC-cheferna uppdrogs att till 

nästa möte den 18 mars tänka igenom vilka register som kan vara passande för arbetet. 

 

14. RCC i samverkans logotype 
Kan RCC i Samverkans logga stå med på inbjudan till övriga nordiska länder till ANCR, 

Association of Nordic Cancer Registries årsmöte?  

 

Beslut: Samverkansgruppen beslöt att RCC i samverkans logga kan stå med på inbjudan. 

 

15. Ska vi remissbesvara Ingrid Petterssons utredning?  
Samverkansgruppen diskuterade möjligheten att remissbesvara med varje landsting, med SKL 

eller samverkansgruppen själv. Viktigt att inte glömma att kommunicera med biobankerna.  

 

Beslut: De RCC-chefer som har synpunkter på betänkandet kan skicka in dessa till Gunilla 

senast den 7 mars om de ska kunna påverka SKLs remissvar.  

 

15. Ökade INCA- kostnader 
Gunilla informerade kort om ökade INCA-kostnader pga cancerregistrets överföring till 

INCA.  Punkten kommer att föredras av Mona R  på nästa möte den 18 mars. 

 

16. Resultatrulle preliminär  
Gunilla presenterade ett utkast på en resultatrulle med RCCs samlade uppnådda resultat. 

 

Beslut: RCC-cheferna uppdras att sprida resultatrullen till processledare m.m. för att fylla på 

med resultat och skicka in till Gunilla senast den 11 mars. 

 
 

17. Klargörande om SOF-dagarna 
Roger påminde om RCC-cheferna/ersättarnas medverkan under förmiddagen på fredagen 

under onkologiveckan. 

 

Beslut: Uppdrogs åt Gunilla att medverka och presentera resultatrullen. 
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18. Propåer från enskilda läkemedelsföretag 
Samverkansgruppen står fast vid tidigare beslut att satsningar i form av t.ex. 

utbildningssatsningar görs tillsammans med LIF.  

 

 
19. RCC-dagarna 

Samverkansgruppen diskuterade innehållet för RCC-dagarna i maj.  

 

Beslut: Till RCC-cheferna uppdrogs att lämna minst ett förslag per RCC till Roger på ämnen 

och föredragare under rubriken verksamhetsutveckling med kvalitetsregister. 

 

 

20. Byte av ersättare i samverkansgruppen 
Nicole Silverstolpe kommer att börja nytt arbete på Södersjukhuset. Från och med 18 mars 

ersätter Mona Ridderheim Nicole från RCC Stockholm Gotland. 

 

 

 


