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RCC Samverkan – Video  
 
Datum för mötet: Tisdag 25 juni 2019 

Kl. 15:00 – 17:00 
Plats för mötet: RCC Stockholm Gotland 

 
 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 
Anna-Lena Sunesson 
Björn Ohlsson 
Srinivas Uppugunduri 
Johan Ahlgren 
Anna Karevi Verdoes 
Lena Sharp  

 
Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Bo Alm 
Arvid Widenlou Nordmark 
Gunilla Gunnarsson 
 

Frånvarande: Maria Rejmyr Davis 
Ralf Segersvärd 
Thomas Björk Eriksson 
 

 

 
 
Tid: 
Kl. 15:00-16:00 
 
Föredragande: 
Helena Brändström 
 
Bilagor: 
 
 

§ 1 Beslut: Genomgång av Överenskommelse cancer 2019 

Ersättningen fördelar sig på följande insatsområden: 
– 340 000 000 kronor avsett som stimulansmedel för SVF till landstingen 
– 9 000 000 kronor till SKL för nationellt stöd för SVF-arbetet  
– 18 000 000 kronor för regionalt stöd till respektive RCC 
– 60 000 000 kronor avsätts för insatser inom barncancervården varav  

54 000 000 kronor till arbetet vid landets barncancercentrum och  
6 000 000 kronor avsätts till RCC för regionalt stöd till barncancer-
centrumen 

– 19 000 000 kronor för övrigt arbete inom cancerområdet, bl a utveckling 
av nationella vårdprogram, läkemedelsregistrering, organiserad 
prostatacancertestning, prevention och tidig diagnostik av hudcancer.  
 

Utöver cancersatsningen tillkommer medel från Överenskommelsen kvinnors hälsa 
där 10 miljoner går till bäckenrehabilitering, 1 miljon till graviditet och cancer samt 
5 miljoner till cancerscreening. 
 
Beslut och ansvarig: 
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Cancerscreening: Arvid tar fram ett underlag för medelsfördelning som stöd för 
generiskt kallelsesystem och kontaktar Joakim Ramos för diskussion om behov för 
mammografiområdet.  
 
Medel till SVF: Medlen till landstingen förmedlas direkt från departementet. Ingen 
handlingsplan behöver lämnas in men en redovisning i november för att få ta del av 
den andra hälften av medlen. Tove kommer att skicka ut mejl om hur medlen till 
respektive RCC ska rekvireras. 
 
Övriga insatser på cancerområdet: 
Läkemedel: Utbetalning till klinikerna för läkemedelsregistrering sker på samma 
sätt som förra året. I år ska 3 miljoner fördelas till de kliniker som har registrerat. 
Mätperioden blir januari till juni och det ska vara inregistrerat 15 september. Arvid 
tar fram ett underlag till informationsbrev, Hans ansvarar för utskick. Respektive 
RCC får 100 000 kr för att stödja läkemedelsregistreringen i regionen. 
Nationell workshop för kliniska studier: Hans ansvarar. 
Tidig upptäckt med teledermatoskopi: Helena bjuder in Marianne Maroti och 
Susanne Uddströmmer Vadell till möte den 10 september för diskussion om nästa 
steg. Lena skickar hälsoekonomisk beräkning samt doktorandarbete till Helena. 
Min vårdplan: Diskuteras efter sommaren när utvärderingsrapporten är klar. 
Barncancer: Diskuteras vidare på internatet i augusti. 
 

Tid: 
Kl. 16:00-16:20 
 
Föredragande 
Helena Brändström 
 
Bilagor: 
 
 

§ 2 Beslut: Vårdprogramsfrågor 

 Följande vårdprogramgrupper för ALL och MPN fastställdes: 

ALL: Ordförande Helene Hallböök 
Syd: Beata Tomaszewska-Toporska 
Sydöst: Lucia Ahlberg 
Väst: Hege Garelius 
Stockholm Gotland: Joel Joelsson 
Uppsala Örebro: Piotr Kozlowski 
Norr: Antonio Izarra 
Patolog: Rosmarie Amini 
Omvårdnad: ALL-gruppen får i uppdrag att föreslå lämplig person 
Stödjande RCC: Syd 
 

MPN:  Ordförande samt Sydöst: Marie Lindgren 
Syd: Stefan Scheding 
Uppsala Örebro: Erik Ahlstrand 
Väst: Björn Andréasson 
Stockholm Gotland: Anna Ravn Landtblom 
Norr: Maria Liljeholm  
Patolog: Mats Ehinger 
Omvårdnadsansvarig: Gruppen får i uppdrag att föreslå lämplig person. 
Stödjande: RCC Stockholm Gotland 
 

 Vårdprogrammet för KML fastställdes 
 

 Den generiska texten om lagstöd i vårdprogrammen fastställdes. Johan 
uppmärksammar Ulrika Berg Roos på ett stavfel i texten. 
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Tid: 
Kl. 16:20-16:45 
 
Föredragande: 
Gunilla Gunnarsson 
 
Bilagor: 
https://service.projectp
lace.com/#project/673
615014/documents/17
52376708/179010977
8 
 
 

§ 3 Beslut: Nivåstrukturering  

 RCC Samverkan beslutar att fastställa rapporten om regional uppföljning 
och publicera den i slutet av augusti. 

 RCC Samverkan beslutade att nominera följande personer till 
sakkunniggrupp för trachelektomier: 
Ordförande: Charlotta Sävblom 
Norr: Ulrika Ottander 
Uppsala Örebro: Karin Stålberg 
Stockholm Gotland: Charlotta Klynning 
Sydöst: Preben Kölhede 
Väst: Pernilla Dahm Kähler 
Syd: Jan Persson 
Patientrepresentant: Barbro Sjölander 
 

Inför hösten finns flera frågor som behöver en fördjupad diskussion inför beslut  
och publicering av vårdens sakkunnigrapporter. Hur regional nivåstrukturering  
ska hanteras och hur uppföljningen av verksamheterna ska se ut och genomföras 
behöver också diskuteras. RCC Samverkan beslutade därför att ha ett separat 
fysiskt möte om nivåstrukturering i Stockholm under september eller början av 
oktober. Hans ber Tove att skicka ut en doodle med mötesförslag. 
 

Tid: 
Kl. 16:45-17:00 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 
Bilagor: 
 
 

§ 4 Övriga frågor 

Beslut: Uppdragsbeskrivning prevention. Några synpunkter på 
uppdragsbeskrivningen har inkommit. Tove får i uppgift att skicka synpunkterna 
till Lena som reviderar inför en slutlig version. Uppdragsbeskrivningen fastställs på 
internatet den 10 september.  

Uppdragsbeskrivning kontaktssjuksköterska. Kontaktsjuksköterskegruppen har 
önskemål om ett tydligare dokument att hänvisa till gällande 
kontaktsjuksköterskans uppdrag. Idag finns det inget dokument som man kan 
hänvisa till utan enbart på webbsida i punktform. Gruppen har gjort ett förslag på 
dokument. RCC Samverkan är nöjda med innehållet i dokumentet. Johan skickar en 
mindre synpunkt direkt till Katja. Dokumentet kan därefter publiceras på 
cancercentrum.se 

Internat Marstrand. Underlag i form av sammanställningen av de regionala 
cancerplanerna samt regeringens långsiktiga strategi kommer att skickas ut innan 
mötet. Målet med internatet är att vi ska ha skrivit ned en gemensam målbild för det 
framtida arbetet inom cancerområdet. Helena kontaktar Tove för att utreda 
möjlighet till gemensam transport från Göteborg till Marstrand. 

Kommunikation: Ett svar på debattartikel från Alivia har tagits fram, samtliga 
RCC-chefer och Hans skriver under. Rapporten om läkemedelsregistrering kommer 
att publiceras inom kort. 
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Att göra-lista §1  

 Arvid tar fram ett underlag för medelsfördelning som stöd för generiskt 

kallelsesystem och kontaktar Joakim Ramos för diskussion om behov för 

mammografiområdet. 

 Arvid tar fram ett underlag till informationsbrev om 
läkemedelsregistreringen och Hans ansvarar för utskick. 

 Helena bjuder in Marianne Maroti och Susanne Uddströmmer Vadell till 
möte den 10 september för diskussion om nästa steg inom tidig upptäckt 
av hudcancer. Lena skickar hälsoekonomisk beräkning samt 
doktorandarbete till Helena. 
 

§3  Hans ber Tove att skicka ut en doodle med mötesförslag för möte om 
nivåstrukturering. 
 
§4  

 Lena reviderar uppdragsbeskrivning för prevention till en slutlig version. 

 Johan skickar en mindre synpunkt på kontaktsjuksköterskeuppdraget 
direkt till Katja Vuollet. 

 Helena kontaktar Tove för att utreda möjlighet till gemensam transport 
från Göteborg till Marstrand. 

 
 

 
 
 


