Minnesanteckningar

RCC i samverkan telefonmöte 19 juni 2014, kl. 9-10.30
Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg, Mef Nilbert, Mona
Ridderheim, Nils Conradi, Gunilla Gunnarsson (ordförande och sekreterare).

1. Nära Cancer- lägesrapport
Lars rapporterar från ett möte som förevarit mellan representanter för Nära Cancer, 1177,
Inera, Bo Alm och Lars. Under mötet diskuterades möjligheten att knyta Nära Cancer till
1177.se. Formen av direktkontakt funktion är dock ovanlig för 1177.se men på lång sikt
ser man även sådan inom ramen för 1177.se. 1177 var positiva till innehållet. Man beslöt
 att 1177 ska länka till Nära Cancer
 att 1177 ska diskutera ärendet internt
 att nytt gemensamt möte ska hållas i augusti.
Beslut:
Uppdras till Boa att länka till Nära Cancer från RCC-webben.
2. Almedalen- lägesrapport
Gunilla rapporterar om läget i förarbetet. Ett första informationsbrev har sänts ut och ett
andra är på väg efter midsommarhelgen. Ewa Lundgren har tackat ja till att delta i vårt
morgonseminarium. Avstämning med moderatorn kommer att ske måndag 23 juni.
Dagens Medicin kommer att lyfta våra seminariedeltagare i morgonTV samma dag.
Frågan om cancervårdens ”gräddfil” bör upp på bordet om önskemål att debattera detta
finns.
3. ICBP-fortsättning?
I handlingarna till dagens möte fanns utdelat en mindre sammanfattning av vad ICBP
hittills gjort. Dessutom ett brev från Mike Richards till Gunilla/SKL med förfrågan om
önskad fortsättning, innehåll och ekonomi efter 2015. Svar på brevet önskades senast 4
juli. Gunilla önskade RCC-chefernas synpunkter.
Det var en allmän uppfattning att det är viktigt med internationellt forskningsarbete och att
SKL alternativt RCC gemensamt kan vara en nationell part fortsättningsvis. Intresserade
personer för att driva arbetet behövs i så fall förutom ekonomiska medel. Att fortsatt ha
med kvalitetsregisteransvariga ansågs också viktigt. Fler diagnoser skulle kunna vara
möjligt att gemensamt titta på. När forskningsportalen kommer igång kan denna knytas till
ICBP. Gunilla avser också höra med cheferna på SKL om fortsättning.
Beslut:
Samtliga modulledare inbjuds till samverkansmöte i höst för att delge RCC-cheferna
erfarenheter av hittills utfört arbete.
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4. Revision av vårdprogram
Hans tar upp frågan om hur stora förändringar av ett vårdprogram som ska föranleda
remisshantering. I melanomvårdprogrammet har dyra mediciner införts i klinisk praxis
innan revisionen och revisionen blir då bara ett konstaterande av nu-läge.
Samverkansgruppen anser att man ska vara frikostig med remiss av reviderat program vid
ekonomiska konsekvenser och vid osäkerhet om hur praxis är. Det är också viktigt att
revisioner görs så ofta att man inte ställs inför redan gjorda förändringar.
5. KOLA-studien
Mef berättar om pågående förankring av KOLA-studien. Ytterligare rapport kommer 27
augusti.
6. Socialdepartementets expertgruppsmöte
Mef, Beatrice och Gunilla rapporterar kort från det första expertgruppsmötet 18 juni. Alla
visade stort engagemang för arbetet. Flaskhalsar(bild- och funktionsmedicin, patologi) och
utmaningar som välgrundad misstanke om cancer i primärvården och förankring i
linjeorganisationen diskuterades bland mycket annat. Nationella arbetsgrupperna för
vårdprogram lanserades av oss som de som kan beskriva den svenska utredningsgången.
Nästa möte blir i augusti.

