Minnesanteckningar

RCC samverkansmöte 10 mars 2015 kl.8-9 | Telefonmöte
Närvarande: Nils Conradi, Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Lars
Holmberg, Mona Ridderheim, Anna-Lena Sunesson, Ann-Sofi Isaksson, Gunilla
Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (kommunikatör), Emelie Ljunggren (sekreterare),
Helena Brändström (punkt 1).
1. Vårdprogramfrågor
a. Diskussion: Vp palliativ vård – layout?
Beslut: Trädet på framsidan av vårdprogrammet för palliativ vård godkändes
även för det reviderade programmet eftersom palliativ vård omfattar mer än
cancer.
b. Primärvårdsrepresentanter till standardiserade vårdförlopp
Helena Brändström har skickat ut en fråga om primärvårdsrepresentanter till
arbetet med standardiserade vårdförlopp till RCC i samverkan.
Beslut: Frågan bordlades till RCC samverkansmöte den 25 mars.
c. Vårdprogram lungcancer (bilaga)
Beslut: Mötet beslutade att Helena stämmer av beslutspunkterna om screening
för tidig upptäckt av lungcancer med ordförande i vårdprogramgruppen.
Vårdprogrammet fastställdes.
d. Ordförande vårdprogram-ovarialcancer
Beslut: Frågan bordlades till RCC samverkansmöte den 25 mars.
e. Ordförande vårdprogram melanom
Beslut: Frågan bordlades till RCC samverkansmöte den 25 mars.
f. Nytt vårdprogram analcancer
Beslut: Samverkansgruppen utsåg följande ledamöter:
Ordförande: Anders Jonsson (syd)
Norr: Birgitta Lind
Sydöst: Bärbel Ljung
Stockholm-Gotland: Per Nilsson
Uppsala-Örebro: Bengt Johansson
Väst: Mats Perman
g. Standardiserat vårdförlopp diffusa allvarliga symtom
Beslut: Frågan bordlades till RCC Samverkansmöte den 25 mars. Helena
Brändström skickar ut en lista till RCC i samverkan på
primärvårdsrepresentanter som vill vara med i arbetet med att ta fram SVF
diffusa allvarliga symtom.
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h. Tid för vårdprogramordföranden som inte är processledare eller har
andra uppgifter för RCC?
Beslut: Vårdprogramsordförande som inte är processledare ersätts för 10
dagars arbete med hjälp av de ekonomiska medel som ges i stöd till
vårdprogramgruppsarbetet. Om det behövs ytterligare stöd av speciella skäl så
ersätts det av nationella medel.

2. Rapport från HSD-möte 150227
Gunilla Gunnarsson informerade om att hon tillsammans med Jens Enoksson deltog på
HSD-mötet den 27 februari. Under mötet diskuterades överenskommelsen för
ledtidssatsningen, patologin, platsbesöken, patientlagen och screening. Nätverket HSD
ställde sig bakom RCC i samverkans beslut i patologiutredningens kapitel 1 och gav
också sitt stöd för uppdrag till nationella arbetsgrupper avseende patientlagens
konsekvenser för screening.

3. Uppdrag till nationella arbetsgrupper för mammografi och
cervixcancerprevention
Beslut: RCC s nationella arbetsgrupper för cervixcancerprevention och mammografi
får i uppdrag att komma med förslag till säkra rutiner för screening i annat landsting
och därvid precisera vilka förändringar som måste göras i screeningverksamheten på
landstingsnivå. Svar till HSD 28-29 maj (GG informerat ordförandena).

4. Kan RCC i samverkan vara mottagare av insamlade pengar via SVT/SR för
exempelvis fördelning till forskning?
De juridiska aspekterna måste kollas, får SKL/landstingen/RCC ta på sig en sådan
uppgift? Kan man inrätta en stiftelse?
Beslut: Boa i uppdrag att kolla med SKL:s jurister vilka lösningar o eventuella hinder
som kan finnas för att RCC kan vara en mottagande och fördelande aktör för pengar
som samlas in.
5. Nationell arbetsgrupp för klinisk cancerforskning
Ett antal regionala representanter saknas ännu. Innan RCC samverkansmötet den 25
mars återkommer Stockholm-Gotland och sydöst med namn.
Beslut: Frågan bordlades till mötet 25 mars.
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6. Objektsavtal regimbiblioteket 2015 samt beslut om kostnader per RCC
Beslut: Frågan bordlades till RCC samverkansmöte den 25 mars då Ann-Sofie Fyhr
medverkar.
7. Utdata från register
Mef efterfrågade en publik version av utdata från kvalitetsregister. Mona informerade
om att arbete med att ta fram en utdatalösning och en rapport om utdata pågår. Ett
samlat förslag kommer presenteras av AKI för samverkansgruppen längre fram.
8. Representanter till arbete med cancerregistret
Vid samverkansmötet 25 februari beslöts att RCC och Socialstyrelsen tillsätter en
gemensam arbetsgrupp med 2 repr från vardera Socialstyrelsen och RCC, som får i
uppdrag att utveckla ett underlag som kan resulterar i ett yrkande till regeringen om
förstärkta resurser. Socialstyrelsen tar på sig att inom ramen för ovanstående
yrkandearbete beskriva vad de kan göra inom befintliga ramar och verksamhet. RCC
lämnar förslag till representanter i arbetsgruppen till Jesper och ett nytt möte mellan
Socialstyrelsen och RCC i samverkan bestäms då arbetsgruppen kan presentera sitt
förslag till yttrande.
Beslut: Lars H och Mats Lambe utses till RCCs representanter. De bör i uppdraget ta
med att titta in i hur Socialstyrelsens budgetprocess och tilldelning ser ut och hur
tilldelningen till andra hälsodataregister fungerar( GG har meddelat Socialstyrelsen).

