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RCC samverkansmöte 5 sep 2014, kl.8-9 |Telefonmöte 
Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Mef Nilbert, Roger 

Henriksson, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (sekreterare), Emelie Ljunggren 

(adm). 

 

Informationspunkter 
Gunilla informerar om gårdagens regeringsbeslut kring ledtidssatsningen. RCC får 

beslutsunderlaget utskickat under dagen och en nyhet kommer att läggas upp på 

cancercentrum.se. I beslutet ingår att respektive RCC får 400 Tkr för förankrings- och 

förberedelsearbete i landsting och regioner. 

Boa informerar om att Birgitta Clarin, RCC UÖ och Boa kommer satt samordna RCCs 

kommunikationsinsatser i samverkan med departementet. Första möte med 

Socialdepartementet sker 10 sept. 

 

Gunilla informerar även om att universitetssjukhusen i Malmö och Örebro inkommit med 

sina programförklaringar för hur de kommer att handlägga peniscancerpatienter, som 

remitterats för operation till någon av de nationella vårdenheterna. 

Underlagen skickas ut till RCC och landstingen i slutet av nästa vecka(utfört). 

 

Rapport från Gunillas deltagande i Länskirurgchefsmötet i Västerås igår. Bra dialog och 

diskussion med kirurgerna. Utmynnade bl.a. i Gunillas insikt om att vi behöver vara mer 

uppmärksamma då vi tillsätter sakkunniggrupper, så att inte representanter kommer enbart 

från universitetssjukhus.  

Vissa verksamhetschefer uttryckte även frustration över svårighet att komma framåt med 

”bytesverksamhet” av olika verksamheter mellan sjukhusen. Glädjande var att de var 

positiva till ledtidssatsningen och att deras sammanfattning efter dagen var” vi måste 

engagera oss mer i RCC”. 

 

 

1. Förslag rörande organisering av fortsatt arbete med webb-
kommunikation 

Boa redogör dels för bakgrunden till det av Nils utskickade förslaget till 

förvaltningsorganisation, dels för hur kommunikatörsnätverket diskuterat kring förslaget. 

Kommunikatörerna bedömer att behovet är stort av en tydligare och kraftfullare 

projektorganisation, som driver det fortsatta utvecklings- och lanseringsarbetet. Inför RCC-

mötet den 18/9, då frågan om webborganisationen ska tas upp för beslut, kommer Boa 

skicka ut ett kompletterande underlag med ett förslag till hur projektorganisationen 

ytterligare kan förtydligas.  

 

 

2. RCC i samverkan mötesdatum 2015 
14 januari 10-16 

27 januari telmöte 8-9 

3 februari 10-16 

11 februari telmöte 8-9 
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25 februari 10-16 

10 mars telmöte 8-9 

25 mars 10-16 

1 april telmöte 8-9 

14-15 april 10-16 2 heldagar ev med RC-chefer delar av tiden (GG kontaktat Karin 

Christensson och Bertil Lindahl) 

28 april telmöte 8-9 

5 maj 10-16 

12 maj telmöte 15-16 

27 maj 10-16 

3 juni em RCC-möte i anslutning t RCC-dagarna 

16 juni telmöte 15-16 

 

 

3. Jävslista från RCC-chefer 
Sedan tidigare finns ett önskemål uttryckt från RCC-cheferna att jävsdeklarationerna ska 

uppdateras. Några har skickat in. Andra uppmanas att göra det så att vi kan ta upp de 

uppdaterade jävslistorna för beslut den 18/9.  

Beslut: Alla ska ha skickat in uppdaterad jävsdeklaration till Gunilla senast den 12 sept.  

Gunilla hör av sig om kompletteringar till de som redan skickat in om sådana behövs 

(GG skickat mail till alla med länk till myndigheternas mall). 

 

 

4. Begäran om ekonomiskt stöd för tryck av ”Den ofrivillige resenären” 
Patrik Göransson har till RCC i samverkan kommit in med en begäran om ekonomsikt stöd 

för ett tryck av en ny upplaga av boken. Önskemålet omfattar upplagan 60 000 ex till en 

total kostnad av 189 000 kr exkl moms.  

Det tas många bra initiativ till förbättringar inom cancervården. RCC i samverkan menar 

att det var rätt att stödja utvecklingen av boken och tryckningen av den första upplagan. 

Det blir dock långsiktiga problem om mycket stöd ska riktas enbart till några initiativ. 

RCC menar därför att det nu är upp till verksamheterna att ev beställa och finansiera den 

fortsatta utvecklingen av boken. Boken finns dessutom även tillgänglig digitalt, vilket gör 

att en ny upplaga kanske inte är nödvändigt. 

Beslut: Gunilla får i uppdrag att förmedla detta svar till Patrik (utfört).  

 

 

5. Rapport från arbetsgruppen KSSK+Mvp  
En skriftlig rapport har avgivits från arbetsgruppen som delats innan mötet. Gunilla 

efterfrågar RCCs behov av att ta upp den till diskussion vid RCC-mötet den 18/9, med 

eventuell medverkan från ordförande Ann-Sofi Isaksson. 

Gruppen menar att det finns aspekter av arbetet som behöver belysas mer än vad som går 

att utläsa av rapporten. RCC behöver t.ex. tydligare beskrivet hur det fortsatta arbetet med 

IVP bäst ska bedrivas. Dessutom behöver gruppens uppdragsbeskrivning och 

representanter ses över.  

Beslut: Frågan tas upp den 18/9. Gunilla bjuder in Ann-Sofi Isaksson att delta per telefon 

eller på plats(utfört- Ann-Sofi deltar på oktobermötet istället). 

 

 


