Minnesanteckningar

RCC samverkansmöte 17 dec 2014 | Videomöte RCC
Stockholm Gotland
Närvarande på plats: Mona Ridderheim, Roger Henriksson, Gunilla Gunnarsson
(ordförande), Bo Alm (sekreterare)
Närvarande per tel/videolänk: Nils Conradi, Ann-Sofi Isaksson, Hans Starkhammar,
Beatrice Melin, Mef Nilbert, Ragnhild Holmberg, Lars Holmberg, Helena Brändström och
Anna-Lena Sunesson
Gunilla inleder med en kort genomgång av dagordningen.
1.

Standardiserade vårdförlopp
En genomgång av de fem SVF-beskrivningarna görs. Generellt gäller att de, liksom
nationella vårdprogram, bör benämnas med svenska diagnosbenämningar.
Tre av dessa piloter startar i primärvården medan två inte gör det. Vi får utvärdera
efter första året hur detta fungerar, för- och nackdelar med respektive lösning.
Oklart om mätningen/uppföljningen av ledtiderna ska kunna följas i realtid. Måste
klaras ut. Det måste klargöras vilka krav som gäller för de olika landstingen.
Beslut: Samverkansgruppen fastställer de fem vårdförloppen med mindre
korrigeringar som dels ska göras före preliminär utsändning, dels innan slutlig
utsändning i januari.
Frågor kring mätning bordläggs till RCC-mötet 14 januari (Gunilla har skickat ut
Harald Grönqvist svar på mail, dessutom förlängs mötet 14 januari för de som önskar
kl 16-18 med två exempel på mätning/uppföljning i landsting), liksom principfrågan
om hur slutlig granskning av de kommande 10 SVF ska gå till.
Ett följebrev ska gå med vid utskicket av de fem SVF till landsting och regioner. I det
ska framgå
 att det avges en rapport den 15 januari och att det är först i anslutning till det
som de sista textredigeringarna av SVF blir klara.
 att beslut om ÖK tas preliminärt den 22 och 23 jan av SKL och regeringen
( GG informerat HSD muntligt om ÖK 141217 och skriftligt 141218 inkl. de
fem vårdförloppen, allt också sänt till RCC-chefer, ersättare,
kommunikatörer).

2.

ÖK 2015 – preliminär
Gunilla informerar om att den före mötet delade versionen nu är på delning inom
regeringskansliet. RCC ska vara stöttande, landstingen ska ta fram handlingsplaner,
som bl.a. beskriver hur standardiserade vårdförlopp ska införas.
Pengar finnas även avsatta för gemensamt arbete via RCC i samverkan.

Minnesanteckningar
Säkrat medel för fortsatt arbete med nationella vårdprogram, nivåstrukturering samt
för patologi i vårdprogrammen.
Målvärden ska diskuteras och sättas för de kommande standardiserade vårdförloppen
inför 2016. För 2015 gäller inga målvärden.
Beslut: Helena ges i uppdrag att undersöka i Danmark hur många patienter som kan
bli aktuella för remiss i respektive standardiserade vårdförlopp och hur mycket
koordinatorsfunktion som kan krävas.

3.

Kvalitet i patologi – utredning
Gunilla konstaterar att rapporten inte är helt klar. RCC får ytterligare möjlighet att föra
på synpunkter till Jens.
Beslut: Bordläggning till 14 januari. (Jens har korrigerat det sista, ny version utsändbil 1, Boa har fått uppdrag att layouta till 14 januari).

4.

Jävsdeklarationer
Beslut: Jävsdeklarationer avseende Mats Björeman, Mona Ridderheim och Ragnhild
Holmberg gås igenom och läggs till handlingarna. Roger H kompletterar till möte 14
januari.

5.

Cancerregistret och dödsorsaksregistret
Mef redogör för att det skett nedrustning vid Socialstyrelsens enhet som arbetar med
cancerregistret, vilket gör det svårt att få stöd därifrån. I handlingarna finns också
underlag från Mats Lambe med samma innehåll. RCC personal behöver bla
kodningsutbildning som Socialstyrelsen i dagsläget inte klarar av. Samverkansgruppen
anser det angeläget att diskutera frågan med Socialstyrelsen.
Beslut: Socialstyrelsens GD med flera kommer till RCC i samverkan i slutet av
februari för att diskutera prostatacancerscreening. RCC anmäler nu diskussion också
om registret till samma möte. Lars, Mona o Mats Lambe förbereder ett underlag som
ska diskuteras på första RCC-mötet i februari och sedan skickas till Socialstyrelsen.
(Gunilla har anmält denna fråga till Socialstyrelsen).
Mef tar upp frågan om vi liksom övriga nordiska länder ska efterspåra patienter för att
eventuellt hitta fler ”dolda” cancerdödsfall i dödsorsaksregistret? Sverige har fått kritik
för att vi inte gör likadant som andra länder. Uppgiften är resurskrävande. Denna fråga
bör tas upp med Socialstyrelsen vid samma tillfälle som ovan. Författningsändring är
på gång under hösten 2015, kan bli aktuellt att föra in ändringar i samband med det.

6.

Nationell arbetsgrupp klinisk databas – uppdragsbeskrivning och representanter
Beslut: Gruppen ska heta ”Nationell arbetsgrupp för prövningsdatabas inom
cancervården”.

Minnesanteckningar
I uppdragsbeskrivningen ska läggas till en mening om att uppdraget måste förhålla sig
till andra initiativ och arbeten på området, t.ex. resultatet av Ingrid Petterssons
utredning.
Samverkangruppen fastställer uppdragsbeskrivningen med ovanstående formulering
(bil 2) och gruppens sammansättning:
Norr: Kerstin Granberg (ordförande)
SG: representant ej klar
Väst: Annika Bahl
Syd: avvaktar tillsvidare med representant
Sydöst: Agneta Jansson
UÖ: Gunilla Sundberg (från 1 februari)

7.

Nationell arbetsgrupp forskning – uppdrag och representanter
Beslut: Bordläggs till 14 januari

8.

NAC – uppdrag och representanter
Beslut: Delad uppdragsbeskrivning fastställs. Sammansättning av gruppen bordläggs
till 14 jan. Bea undersöker ordförandeskapet och alla funderar på finansiering av
ordförande.

9.

Almedalen 2015
Gunilla redogör för det som är känt om Dagens Medicins planer för Almedalen.
Vi får frågor från industrin om hur vi ska göra.
Beslut: Samverkansgruppen beslutar att arrangera Cancerdag i Almedalen också 2015.
RCC SG och UÖ utses till huvudansvariga för att för RCC i samverkans arrangemang.
Boa får i uppdrag att kontakta DM och Cancerfonden och informera dem om detta
(utfört).

10. Utbildning, arrangemang
Roger föreslår att RCC ska genomföra dels en Cancerdag under hösten 2015, dels
någonting på temat Värdebaserad vård.
Beslut: RCC i samverkan ska gemensamt arrangera en cancerdag under hösten
( standardiserade vårdförloppssatsningen sannolikt ämne).
RCC SG ska planera för workshop gällande värdebaserad vård i egen regi men flera
RCC kan vara intresserade av att skicka deltagare. Denna workshop blir avstamp för
RCC SG arbete med cancerplan 2016. Önskemål finns om möjlighet att delta via
video.

Roger informerar om att SOFs onkologidagar går av stapeln i Umeå vecka 12, och att
en ”slot” är öppen för RCC att medverka med någon punkt fredag fm. Roger ber alla
RCC fundera på ämne. Frågan tas upp på mötet 14 januari.

