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RCC Samverkan 
 
Datum för mötet: Torsdag 10 oktober 2019 

Kl. 09:00 – 15:30 

Plats för mötet: 

 

SKL, Utsikten plan 12 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson 

Lena Sharp 

Maria Rejmyr Davis 

Srinivas Uppugunduri 

Johan Ahlgren 

Thomas Björk-Eriksson 

 

Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Bo Alm 

Arvid Widenlou Nordmark 

Björn Olsson  

Anna Karevi Verdoes  

Ralf Segersvärd 

Ulrika Berg Roos (anteckningar) 

 

§ 1: Fredrik Liedberg 

§ 2: Kjell Bergfeldt  

§ 3: Karin Elinder och Ulrika Sundholm 

§ 11: Lina Sarv, Karin Vriste, Katja Vuollet Karlsson 

 
Tid: 
Kl. 09:00-09:30 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

och Fredrik Liedberg 

 

 

§ 1 Diskussion: SVF urinblåsa 

Fredrik Liedberg ger ett kort referat av paneldebatten på urologidagarna i Västerås.  

Debattartikel i SvD om att SVF bör läggas ner. Vi bör svara på artikeln och det 

är en styrka om vi får med professionen.    

Hur ska vi jobba med att stärka urologin? Vi diskuterar om urologin behöver 

extra fokus inom RCC och i så fall hur. Vi konstaterar att kompetensbrist är ett 

extra uttalat problem inom urologin (såväl läkare som sjuksköterskor) men att det 

kan skilja sig mellan regionerna samt att den höga graden av privatisering skiljer 

urologin från andra områden. Vi ser också att den organiserade 

prostatacancertestningen kommer att påverka situationen inom urologin. En väg 

framåt vore att göra en satsning på mäns hälsa på motsvarande sätt som man har 

gjort på kvinnors hälsa. Ytterligare en väg vore ett sjuksköterskelyft på samma sätt 

som lärarlyftet.  

Beslut och ansvarig: 

Debattartikel: Vi ska svara på debattartikeln i SvD. Helena får i uppdrag samverka 

med lämpliga professionsföreningar och skriva en artikel.  



 Minnesanteckningar 

 2(9) 

 

 

Satsning på urologin: Vi går vidare med förslag om att satsa på mäns hälsa och 

med sjuksköterskelyft inom kompetensförsörjningsarbetet. Former för detta 

diskuteras på mötet i november.  

Tid: 
Kl. 09:30-10:00 

 

Föredragande: 
Kjell Bergfeldt 

 

Bilaga:  

Kjells presentation 

(internt material) 

 

 

§ 2 Diskussion om Skandionkliniken och framtida 
strålverksamhet 

Kjell föredrar sitt ärende: Det sker en snabb teknisk utveckling av 

strålbehandlingen, vilket är en god utveckling men också resurskrävande. Det 

saknas en nationell ansats för att arbeta med frågorna.  

En projektgrupp har tillsats av verksamhetschefsrådet i onkologi. Den ska 

genomlysa hur situationen ser ut och komma med konkreta och genomförbara 

förslag på åtgärder. Mottagare för förslagen kommer att vara Cancerfonden, SKL 

och Socialdepartementet. Skandionkliniken bidrar med projektstöd. Målet är att få 

en nationell strategi och en nationell finansiering. Delrapport ska komma i 

december med slutrapport i mars. Alla får i uppdrag att skicka data samt idéer och 

förslag från regionala rapporter, som underlag till arbetet. 

RCC Samverkan är positiva till initiativet och håller med om att frågan är viktig. 

Jämlik tillgång till strålbehandling är lika viktigt som jämlik tillgång till läkemedel 

eller annan vård. Vi tar gärna del av rapporterna och är intresserade av att ta 

arbetsgruppens förslag vidare inom vår verksamhet.  

Beslut och ansvarig: 

Thomas, Lena och Johan får i uppdrag att fundera på hur vi tar frågan vidare. 

Rapport vid nästa möte. 

Alla får i uppdrag att skicka data samt idéer och förslag från regionala rapporter, 

som underlag till arbetet. 

Tid: 
Kl. 10:15-10:45 

 

Föredragande: 
Karin Elinder och 

Ulrika Sundholm 

 

 

§ 3 Cancerfonden informerar om kommande 

forskningsrapport 

Karin och Ulrika informerar: Den intressepolitiska rapporten (IPP) samlar de 

politiska frågor som Cancerfonden driver. Det är ett levande dokument som man 

gärna får kommentera. Cancerfonden vill gärna ha samarbete med alla regioner. 

Årets rosa bandet-kampanj kommer att uppmärksamma tidig upptäckt, bland annat 

genom att gå ut regionalt och beskriva goda exempel riktat mot regionpolitiker. 

Budskapet är att se helheten. Cancerfonden kommer att jobba mycket med tidig 

upptäckt under de kommande åren. Start för kampanjen är ca 23 oktober. 

November är forskningsmånad för Cancerfonden. Huvudbudskapet är att andra 

länder går om Sverige i klinisk forskning men att det finns tid att vända 

utvecklingen, att sjukvården ska vara en kunskapsorganisation, att forskning ska 

ske nära patienterna och att investeringarna i forskning minskar i förhållande till 

BNP. Målet är att alla patienter ska få delta i en klinisk studie, om de inte själva 

motsätter sig det.  

Cancerfonden anger att de lärt dig mycket av förra årets dialogturné och att de i år 

kommer att boka in möten med politiker för att prata om prevention. I samband 
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med det kommer Cancerfonden att kontakta RCC i respektive region för att boka 

möten och för att inhämta inspel inför politikermötena. 

Cancerfonden efterlyser också inspel till nästa års vårdrapport, som kommer i 

februari. Vi diskuterar det på nästa möte.      

Diskussion: 

Det vore bra att ha ett gemensamt, nationellt budskap kring tidig upptäckt från 

Cancerfonden, SKL och RCC.  

Vi uppmanar Cancerfonden att utvärdera vilken typ av forskning de finansierar. 

Vår erfarenhet är att det är svårt att få pengar till forskning på tidig upptäckt, 

patientrapporterade mått och liknande samt att det är svårt för nydisputerade att få 

anslag. Vi menar att Cancerfonden kan fylla en lucka i finansieringen på dessa 

områden. Vi menar också att kompetensförsörjningen skulle gynnas om fler kunde 

forska och jobba samtidigt. Cancerfonden anger att de kommer att arbeta med sin 

egen forskningsfinansieringsverksamhet för att styra utvecklingen mot klinisk 

forskning, men att de kommer att driva budskapet att man regionalt måste höja 

anslagen för att skapa ett forskarvänligt klimat där Cancerfondens anslag kan göra 

större nytta. 

Tid: 
Kl. 10:45-12:00 

 

Föredragande: 
Johan Ahlgren och 

Srinivas Uppugunduri 

 

 

§ 4 Utvärdering av standardiserat arbetssätt inom 

cancerregister och kvalitetsregister 

Vi går igenom hur alla RCC har arbetat med att utveckla arbetssätten kring 

registeradministration de senaste åren. Mycket förbättringsarbete pågår men det 

behöver formaliseras och det behövs en gemensam målbild för vart vi vill komma.  

Vi konstaterar att det behövs arbete på flera nivåer: Hur själva registren ser ut, hur 

manualer och utbildning ser ut och hur administratörerna arbetar. En förutsättning 

är att det nationella stödteamet fungerar bra och har resurser, annars kan inte det 

regionala arbetet för registret fungera.  

Ett grundproblem är att själva registren är ostandardiserade. Här behövs ett arbete 

med registerproduktägare och statistiker för att registren ska bli enklare att jobba 

med. Även samarbete med Socialstyrelsen krävs. Det borde finnas ett baspaket för 

vad som ska ingå i registren. Vi kan dock inte vänta på detta arbete. För att hantera 

att registren ”spretar” bör manualer och utbildning standardiseras genom mallar.  

Arbetssättet skiljer sig åt mellan regionerna men vanliga problem är stor 

arbetsbelastning, köer i inläggningen av blanketter och stort beroende av enskilda 

individer. Detta kan leda till arbetsmiljöproblem vilket varje RCC-chef har ansvar 

för att hantera.  

Vi diskuterar om vi behöver ta in extern kompetens för att se över arbetssätten men 

konstaterar att vi bör hålla i det själva med stöd i det arbete som redan är gjort. 

CanInca, AKI och RCC Väst har skickat in material att använda som underlag. AKI 

föreslår en funktionsgrupp med enhetscheferna och en kombination av funktioner 

och kompetenser. 
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Beslut och ansvarig: 

Johan och Srinivas tar tillbaka frågan och skriver ett förslag till hur en eller två 

arbetsgrupper ska se ut och vilka frågor de ska arbeta med. Johan och Srinivas får 

också sätta samman en liten enkät om arbetssätt.    

Tid: 
Kl. 12:00-12:30 

 

Föredragande: 
Bo Alm 
 

§ 5 Kommunikation 

Jubiléet – Strategidagen cancer 3 februari 

Projektgruppen har haft sitt första möte. Ebba Hult är anlitad som projektledare. 

Kommunikationsstöd och skribent för jubileumsskrift är anlitade. Målgruppen för 

evenemanget är i första hand professionen men vi bjuder även in politiker. Det 

finns 1 000 platser i aulan och vi vill fylla alla. Alla processledare och 

vårdprogramordföranden kommer att bjudas in och deras resor kommer att bekostas 

av RCC Samverkan. På nästa möte diskuterar vi om vi ska ha en gemensam policy 

för hur många övriga medarbetare som kan delta. Det finns tid före och efter 

programmet med tillgängliga mötesrum, om några vill ha möten under dagen.  

PNR:s önskemål om kommunikationsstöd 

PNR har önskemål om att ha en fast plats i nyhetsbreven. RCC-kommunikatörerna 

anger att det har prövats förut och att erfarenheten är att PNR inte har tillräckligt 

med material för att fylla en plats varje vecka. Det är dock bra om det finns en 

tydlig ingång för PNR till RCC-kommunikatörerna när de har något att förmedla.  

Webbplats Nationella kunskapsstyrningssystemet  

Det kommer att byggas en sammanhållande, gemensam webbplats för all 

kunskapsstyrning inom sjukvården. I nuläget planeras det att bli en samlingsplats 

för andra källor, t.ex. länkar till vår webbplats. Bo bevakar utvecklingen så att vår 

webb inte påverkas negativt. 

Debattsvar DN 

En debattartikel i DN lyfter att patienter inte får information om ny medicinsk 

bedömning. Vi bedömer att vi bör svara. Bo får i uppdrag att formulera ett svar och 

undersöka om fler vill underteckna.  

Vi behöver en arbetsordning för debattsvar eftersom de alltid måste skrivas och 

överenskommas snabbt. Bo och kommunikatörsnätverket tar fram ett förslag och 

återkommer. En fråga är vilka som ska underteckna. Professionsföreningarna har 

svårt att ta snabba beslut.  

Beslut och ansvarig: 
Bo får i uppdrag att skriva ett debattsvar på DN-artikel.  

Bo och kommunikatörsnätverket tar fram ett förslag till arbetsordning för 

debattsvar och återkommer. 

Tid: 
Kl. 12:30-13:20 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 
 

 

§ 6 Screeningfrågor 

GSK – medel för uppbyggnad  

Lena informerar om läget: Alla regioners jurister måste kontaktas och det behövs 

avtal med Skatteverket för utlämnande av data. Vi beslutar att 900 000 kr från 

centrala medel ur överenskommelsen ska gå till arbetet. Medel för utbildning har 

beslutats tidigare. Medel för kommunikation beslutas på nästa möte.  
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Tarmcancerscreening – en nationell jämförelse  

Den undersökning som gjordes i RCC Uppsala Örebro och redovisades på förra 

mötet har upprepats för andra regioner. I övriga regioner är trenden densamma men 

inte lika tydlig som i Uppsala Örebro-regionen. Johan har kompletterat med 

förändring i dödlighet. Även den undersökningen bör upprepas i de andra 

regionerna. Även Finland och Danmark kan inkluderas i underlaget. Resultaten kan 

redovisas i en artikel i Läkartidningen och följas upp med debattartikel i Dagens 

Medicin. Johan får i uppdrag att ta detta vidare. 

Regional rapport – hur många har fattat beslut om tarmcancerscreeningen?  

Alla regioner har inte fattat beslut om att starta tarmcancerscreening: 

RCC Norr: Alla regioner har sagt att de ska starta och kommer att börja 2020 eller 

2021.  

RCC Uppsala Örebro: Flera regioner har tagit beslut.  

RCC Stockholm Gotland: Beslut är taget. 

RCC Väst: Inga beslut tagna. 

RCC Sydöst: Beslut är taget.  

RCC Syd: Beslut är tagna i alla regioner utom Halland. Kronoberg kommer inte att 

vara igång nästa år men övriga kommer att vara det.  

Vi diskuterar om vi kan samarbeta med ILCO och/eller Cancerfonden kring 

opinionsbildning. Hans får i uppdrag att kontakta dem.  

Cellprovsvecka – nationell finansiering?  

RCC Uppsala Örebro har årligen sponsrat cellprovsvecka med 60 000 kr per region. 

Är det rätt investerade pengar och ska de i så fall tas från centrala medel? Vilka 

regioner har motsvarande verksamheter? RCC Syd har beslutat att sluta att 

finansiera cellprovsvecka. RCC Norr har sponsrat tidigare. RCC Väst har varit 

aktiva. Vi bordlägger frågan till nästa möte.  

Ineras projekt för överflyttning av cervixcancerscreeningdata mellan 

landsting  

Ineras projekt är försenat. Tidigast i april kommer Inera att vara igång med 

pilotprojektet. Vi har redan betalat 3 miljoner. Vi beslutar att inte utbetala mer 

pengar innan vi ser en leverans.  

Behov av utredning kring kallelsesystem till cervixcancerscreeningen 

Vi behöver kartlägga vilka kallelsesystem som används i de olika regionerna, hur 

kopplingen till Cytburken ser ut och om de klarar att följa det nya vårdprogrammet. 

Hans, Helena och Arvid får i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för en 

extern part att utreda detta. Det är viktigt att en sådan konsult får tillgång till allt 

material som redan är gjort. Frågan om finansiering av Cytburken bör kopplas till 

detta.  

Behov av nationell samordnare för screeningfrågor 

Vi väcker frågan om behovet av en nationell samordnare för screeningfrågor. Hans 

får i uppdrag att skissa på en uppdragsbeskrivning. 

Beslut och ansvarig: 
900 000 kr från centrala medel ur överenskommelsen ska gå till GSK. Medel för 

kommunikation beslutas på nästa möte. 
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Johan tar frågan om tarmcancerincidens vidare och gör ett utkast till artikel till 

Läkartidningen när resultaten är klara.  

Hans kontaktar ILCO och Cancerfonden för att diskutera opinionsbildning kring 

tarmcancerscreening.  

Vi utbetalar inte mer medel till Ineras projekt för överflyttning av data mellan 

landsting innan vi ser en leverans. 

Hans, Helena och Arvid tar fram en uppdragsbeskrivning för en extern part med 

syfte att kartlägga kallelsesystem för cervixcancerscreening. 

Hans tar fram ett utkast till uppdragsbeskrivning för en samordnare av 

screeningfrågor. 

Tid: 
Kl. 13:20-14:00 

 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark 

 

 

§ 7 AKI inkl. IPÖ 

Verksamhetsplan 2020–2022 för RCO i samverkan ska beslutas. Den omfattar 

uppdrag, roller och mandat, IT, rutiner m.m. 

Nationella samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister har en diskussion om 

register utan finansiering. Ska de räknas som nationella kvalitetsregister som 

omfattas av överenskommelsen, eller som hälsodataregister?  

Samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation har fattat beslut om att 

informationsförsörjningen mellan regioners vårdinformationssystem och de 

nationella kvalitetsregistren ska ske via ”Informationsutlämning till Nationella 

Kvalitetsregister” som har tagits fram av Inera. De har också beslutat att etablera en 

nationell arbetsgrupp som ska stödja de Nationella Kvalitetsregistrens 

informatikarbete och vara samarbetspartner till vårdgivarna. 

NMI-registrering för patientöversikter skickades till Läkemedelsverket 4 oktober.  

Många KVAST-grupper jobbar med att ta fram mallar för strukturerade PAD-svar 

kopplade till Snomed CT, men det går inte att enkelt integrera mallarna med 

patologisystemen på klinikerna. Socialstyrelsen har initierat ett möte om detta som 

beslutade att som pilotprojekt låta Inca-plattformen hålla några mallar, så att de kan 

knytas till flera patologisystem utan dubbelregistrering. Detta innebär samarbete 

med Sectra och Tieto.  

Arbete pågår med att ta fram ett kvalitetsledningssystem för möjliggörande av 

uppföljning. Workshops med olika intressenter har genomförts.  

Arvid kommer att gå in som ordförande i grupperingen för registerproduktägare, 

för att bland annat facilitera arbetet med att ta fram en produktkatalog för registren. 

Syftet är att ge likriktad användning av färg, form och standardkomponenter. En 

drivkraft i arbetet med att gå mot standardvariabler är att det är en förutsättning för 

automatöverföring.  

Objektsavtalet är signerat. 

Erfarenheter från ombyggnationer är insamlade och ska återkopplas till övriga 

register. En slutsats är att kommunikation är viktigt men att det inte alltid är 
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uppenbart vems ansvar det är att informera. AKI ska på kvartalsbasis rapportera till 

RCC Samverkan hur större ombyggnationer går.  

Frågan om randomiserade registerstudier (R-RCT) bör komma med i 

diskussionerna kring satsningar på forskning och innovation. 

Tid: - 
 

Föredragande: 
Helena Brändström 

§ 8 Svensk förening för medicinsk genetik – förslag till 

arbetsgrupp och uppdragsbeskrivning  

Frågan bordläggs till nästa möte. 

Tid: 
Kl. 14:00-14:10 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

 

§ 9 Barncancer 

Helena har träffat ansvariga för att skriva nationell rapport om barncancer samt 

regionala kompletterande rapporter.  

Den 4 november färdigställs den nationella rapporten. De regionala rapporterna 

kommer att följa samma rubrikstruktur som den nationella. 

Tid: 
Kl. 14:10-14:20 

 

Föredragande: 
Anna Karevi Verdoes 

 

§ 10 Cancer och graviditet 

Status för höstens arbete: Anbud är intagna för att göra webbutbildning. Beslut tas 

14 oktober. Målet är att utbildningen ska vara klar nära årsskiftet.  

Vi beslutar att avtalet ska skrivas på tre år med möjlighet till förlängning. Under 

den tiden kan utbildningen revideras och uppdateras.  

Vår önskan är att utbildningen ska publiceras via en öppen webbplats, inte bunden 

till Lärplattformen, gärna med en särskild webbadress kopplad till 

cancercentrum.se. Webbutbildningen ska dock kunna vara möjlig att publicera i 

regionernas lärplattformar genom att leverantören tillhandahåller materialet i 

SCORM-format. 

Vägledningen ska uppdateras vid behov. Den arbetsgrupp som tog fram 

vägledningen är ingen formellt utsedd grupp utan en tillfälligt sammansatt 

expertgrupp, så det finns inget avtal om att de ska bidra i fortsatt arbete.  

Tid: 
Kl. 14:20-14:30 

 

Föredragande: 
Lina Sarv och Karin 

Vriste, Katja Vuollet 

Karlsson 

 

Bilagor: 
Uppdrags-

beskrivningar (internt 

material) 

  
 

§ 11 Min vårdplan Stöd och behandling samt 
uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskenätverket 

Min vårdplan 

Framtagandet av nationella vårdplaner är påbörjat. De pågående införandena 

fortsätter med en successiv övergång till nationellt införande.  

En nyhet om att RCC Samverkan tar över förvaltningen av Min vårdplan kommer i 

dagarna. Lina och Karin lyfter att det finns ett behov av att informera och förankra 

beslutet och vilka konsekvenser det får. Ett tydligt informationsmaterial behövs 

som förklarar vad det är, kanske en film? Frågan kommer att tas upp på 

kommunikatörsnätverkets internat i nästa vecka. Vi behöver också samordna med 

arbetsgruppen för patientkontrakt. Möte för detta är planerat. Vi lyfter frågan om 

översättning av vårdplanerna. Den finns med i framtidsscenariot men är inte med i 

budgeten just nu. 

Uppdragsbeskrivning för Linas och Karins arbete för 2019 beslutas enligt bilaga.  
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Uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskenätverket 2019–2020  

Uppdragsbeskrivningen för 2019–2020 beslutas enligt bilaga med följande 

justeringar: ”bevaka utvecklingen på andra områden” ändras till ”bidra i 

utvecklingen”.  

Övrigt 

Bör vi ha ett stödjande RCC för kontaktsjuksköterskenätverket och Min vårdplan? 

Frågan bordläggs. 

Beslut och ansvarig: 

Uppdragsbeskrivningen för Min vårdplan beslutas enligt bilaga (internt material). 

Uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskenätverket beslutas enligt bilaga 

med justering (internt material). 

Tid: 
Kl. 14:30-15:15 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

Bilagor: 
 

§ 12 NVP- och SVF-frågor 

Det finns behov av fler personer som kan hantera referenser i vårdprogrammen.  

I RCC Syd finns två personer som fungerar bra. I RCC Stockholm Gotland finns en 

person som snart går i pension och som nu är vår expert. En person i RCC Sydöst 

är på väg in. Vi borde ha en på varje RCC för att få ett bättre arbetssätt och 

samarbete mellan vårdprogramhandläggarna och referenshanterarna. RCC kan 

utbilda personer centralt. Alla tar med sig frågan.  

Hans föredrar förslaget till ”SVF-turné”: Turnén innebär besök på 

universitetsklinikerna för att diskutera hur vi ska nå 80 %-målet. Mötena bör ske 

under våren. Inbjudna bör vara sjukhusdirektören, verksamhetscheferna och 

politiker. Vad skiljer detta från de regionala dialogmötena? Att de ligger på en 

högre nivå i hierarkin. Vi diskuterar att det finns en fara i att bara vända sig till 

universitetssjukhusen. Övriga sjukhuschefer bör vara med på video. Hans får i 

uppdrag att fortsätta planeringen. Alla fortsätter att fundera på hur man ska 

organisera och placera mötena för att det ska få bäst effekt. Det kan skilja sig åt 

mellan regionerna. Alla stöttar idén.  

Bordlagda frågor:  

 Fastställande av styrdokument med kompletterande text från Arvid. 

 Genomgång av de första 10 vårdprogramgrupperna på Helenas lista. 

 Urinblåsa, vårdprogramgruppen: Byte av representanter. 

 Generiska texter och utbildningsbehov kring PD1- och PDL1-hämmare. 

 Regionala initiativ till vårdprogram/vägledning. 

 När bör reviderade SVF träda i kraft? 

 
Beslut och ansvarig: 

Alla tar med sig frågan om att utse personer som kan utbildas för att hantera 

referenser i vårdprogram.  

Hans fortsätter att planera SVF-turnén. Alla funderar på hur de ska hantera mötena 

i sin region.  

Tid: 
Kl. 15:15-15:30 

 
Föredragande: 

§ 13 Beslutspunkt: Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från 2019-09-10 fastställs.  
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Helena Brändström 

 Att göra-lista 

§ 1: Helena får i uppdrag att samverka med lämpliga professionsföreningar och 

skriva ett debattsvar i SvD. 

§ 2: Thomas, Lena och Johan får i uppdrag att fundera på hur vi tar frågan om 

strålbehandling vidare. Rapport vid nästa möte. 

§ 2: Alla får i uppdrag att skicka data samt idéer och förslag från regionala 

rapporter till Kjell, som underlag till arbetet. 

§ 4: Johan och Srinivas tar tillbaka frågan om arbetssätt för registeradministration 

och skriver ett förslag till hur en eller två arbetsgrupper ska se ut och vilka frågor 

de ska arbeta med. Johan och Srinivas får också sätta samman en liten enkät om 

arbetssätt. 

§ 5: Bo skriver ett debattsvar på DN-artikel.  

§ 5: Bo och kommunikatörsnätverket tar fram ett förslag till arbetsordning för 

debattsvar och återkommer. 

§ 6: Johan tar frågan om tarmcancerincidens vidare och gör ett utkast till artikel till 

Läkartidningen när resultaten är klara.  

§ 6: Hans kontaktar ILCO och Cancerfonden för att diskutera opinionsbildning 

kring tarmcancerscreening.  

§ 6: Hans, Helena och Arvid får tar fram en uppdragsbeskrivning för en extern part 

med syfte att kartlägga kallelsesystem för cervixcancerscreening. 

§ 6: Hans tar fram ett utkast till uppdragsbeskrivning för en samordnare av 

screeningfrågor. 

§ 12: Alla tar med sig frågan om att utse personer som kan utbildas för att hantrera 

referenser i vårdprogram.  

§ 12: Hans fortsätter att planera SVF-turnén.  

§ 12: Alla funderar på hur de ska hantera SVF-turnén i sin region. 

 


