Dagordning

RCC Samverkan
Datum för mötet:

Tisdag 16 januari 2018
Kl. 09:00 – 15:30

Närvarande (beslutande):

Beatrice Melin
Anna-Lena Sunesson
Roger Henriksson
Björn Ohlsson (video)
Srinivas Uppugunduri
Thomas Björk Eriksson (video)
Johan Ahlgren (telefon)

Närvarande (övriga):

Helena Brändström
Bo Alm
Michael Dahlberg
Arvid Widenlou Nordmark (delar av mötet)
Maria Rejmyr Davies (delar av mötet)
Lena Sharp (ersätter Mona Ridderheim som ersättare)
Anna Nergårdh (punkt 3)
Emma Spak (punkt 3)
Gunilla Gunnarsson (punkt 2)
Laura Hartmann (punkt 12)
Louise Andersson (punkt 3)
Jens Eriksson (punkt 3)

Tid:
Kl. 09:00-09:15

§ 1 Beslutspunkt: Minnesanteckningar från föregående möte
Inga synpunkter.

Föredragande:
Helena Brändström

Bilagor:
Minnesanteckningar

Tid:
Kl. 09:15-09:30

Föredragande:

§ 2 Beslutspunkt: Nivåstrukturering
Sakkunniggrupper för huvud- hals-, cervix- och hjärntumörer beslutades enligt
nedan. Gunilla Gunnarsson kontaktar ordföranden för respektive grupp

Gunilla Gunnarsson

Huvudhalscancer

Bilagor:

Eva Hammerlid, ordf
Anders Högmo
Katarina Zborayová
Björn Zackrisson

Minnesanteckningar
171130
Rapport NMDK

ÖNH
ÖNH
ÖNH
onkolog

Väst
Sthlm-Gotland
Norr
Norr

Dagordning
Uppföljning 171130
Nuvarande grupper
Föreslagna personer
NNS

Agneta Hagren
Hedda Haugen
Erik Mattson
Representant 2
Lovisa Farnebo
Mattias Ohlin
Karl Sandström
Johan Reizenstein

omvårdnad
Onkologi
ÖNH

Annika Axelsson

Patientrepr

Ulf Jönsson

Patientrepr

Syd
Väst
Syd
Syd
Sydöst
Sydöst
Uppsala-Örebro
Uppsala-Örebro
Mun- och
halscancerförbundet
Mun- och
halscancerförbundet

onkolog
kirurg

Sydöst
Sydöst

Livmoderhalscancer
Gabriel Lindahl
Preben Kjölhede
Charlotta Sävblom,
ordf
Maria Bjurberg
Jan Persson
Louise Bohr
David Lindquist
Representant 2
Pernilla Dahm-Kähler,
Barbro Sjölander
Ann Ekeryd

ÖNH
Onkolog
ÖNH
Onkologi

gynekolog
onkolog
gynekolog
Onkolog
onkolog
gynekolog
kirurg
patientrepr.
(ev repr tillfrågas)

Tumörer i hjärna och ryggmärg
Sara Kinhult, ordf
Onkologi
Margret Jensdottir
Neurokirurgi
Maria Sandström
Onkologi
Marie Sjögren
Neurologi
Peter Milos
Neurokirurgi
Charlotte Bratthäll
Onkologi
Göran Hesselager
Neurokirurgi
Sara Malmström
Omvårdnad
Mariella Delgado
Patientrepr

Tid:
Kl. 09:30-10:30

Föredragande:
Anna Nergårdh
Louise A Andersson
Emma Spak (video)
Jens Eriksson

Bilagor:

Sthlm-Gotland
Syd
Syd
Uppsala-Örebro
Norr
Norr
RCC Väst.
Väst (länssjukvård)

Syd
Stockholm-Gotland
Norr
Väst
Sydöst
Sydöst
Uppsala-Örebro
Syd
Patientrepr

§ 3 Diskussionspunkt: Nära vård
Anna Nergårdh berättade om hur arbetet fortskrider i utredningen samordnad
utveckling för god och nära vård. Utredningen har sin grund i den förändring av
behov och förutsättningar som svensk hälso- och sjukvård har ställts inför.
Utredningen ska titta på hela hälso- och sjukvården men med ett fokus på
primärvården Har avstamp i utredningen effektiv vård. Ett nationellt utformat
uppdrag för primärvården ska tas fram. Utredningen har fått ett tilläggsdirektiv om
definition av öppen- och slutenvård och ska även lämna förslag på hur samverkan
mellan primärvården och kommunerna kan underlättas och hur gränssnittet ska se
ut.

Dagordning
Ett andra delbetänkande kommer juni 2018.
Se vidare bifogad powerpoint från Anna Nergårdh.
Emma berättar kort om hennes uppdrag på SKL. Emma är SKLs ingång till
utredningen. Ska ge stöd till medlemmarna i förändringsarbetet. RCC i samverkan
ser att många projekt vi har, har beröringspunkter med nära vård-arbetet.

10:30-10:45
Tid:
Kl. 10:45-11:15

Paus
§ 4 Diskussionspunkt: Förslag till uppföljningsmodul enligt
dansk förlaga
Punkten bordläggs och flyttas till senare möte.

Föredragande:
Ulrika Berg Roos
Helena Brändström

Bilagor:
Tid:

§ 5 Beslutspunkt: Nationella vårdprogram och SVF

Kl. 11:15-11:30

Vårdprogrammet för bröstcancer. Ny version av vårdprogrammet finns
framtaget med omfattande revideringar i flera av kapitlen, bland annat
läkemedelskapitlet. Vårdprogrammet är fortfarande mycket omfattande men kan
ingå i pilot för vidareutveckling av presentation av vårdprogrammen på webben,
där struktur kring rekommendationer och kunskapsunderlag ska tydliggöras

Föredragande:
Helena Brändström

Bilagor:

Mall för handlingsplan ÖK 2018 Årets mall för handlingsplan utgår från 2017 års
version men med tillägg av nya frågor utifrån ÖK 2018. En bilaga för beräkning av
målet 2020 kommer att biläggas.
•

SVF urotelial cancer- Vårdförloppet har reviderats under internatet med
vårdprogramgruppen. Sedan förra versionen har ålderskriteriet för välgrundad
misstanke ändrats till 50 år eller äldre. För bakteriuri är kunskapsläget oklart men
opublicerade svenska populationsbaserade SVF-data visar att variationen är 0-11
procent för patienter med bakteriuri.

•

Ett förtydligande har gjorts om att patienter som har utretts enligt SVF och
uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska igen, inom ett år, ingå i SVF
men med individuellt planerad utredning.

•

I utredningsdelen har kommentar införts om att cystoskopi kan utgå om CT visar
blåstumör, till förmån för direkt planering av TURB.

•

Mindre justeringar har gjorts i ledtiderna, totalt tillägg av 2 dagar. Mätpunkter har
flyttats och förtydligats för att underlätta KVÅ-kodning. Se även
kodningsvägledning.

•

Layout, struktur och standardtexter följer 2017 års mall.

•

Ingen ändring görs avseende bakteriuri.

Dagordning
Beslut:
Vårdprogrammet för bröstcancer fastställdes.
SVF-Projektledarna får i uppdrag att färdigställa mallen med målet att den ska
kunna skickas ut i slutet av januari, efter avstämning med departementet.
Vårdprogrammet för SVF urinblåsecancer skickas ut på remiss innan slutgiltigt
fastställande.

Ansvarig:
Helena ansvarar för att mallen färdigställs och kommuniceras med departementet
samt att vårdförloppet skickas ut på remiss.
11:30-12:00
Tid:
Kl. 12:00-12:15

Föredragande:
Arvid Widenlou
Nordmark

Bilagor:
Infopunkter
Samarbetsavtal INCA

Lunch
§ 6 Diskussionspunkt: AKI-frågor
Rapport från Samverkansgrupp kvalitetsregister: Gruppen etablerades under
2017, Arvid sitter som RCC-representant. Möte varje månad. Arvid kommer att
återrapportera från samverkansgruppens möten. Socialstyrelsen har i uppdrag att
göra en förstudie om statsbidrag till RCO som ska vara färdig i april. VR håller på
att bygga upp ett verktyg för att underlätta planering av registerforskning (se
www.registerforskning.se). GDPR träder i kraft i maj och nationella kansliet för
kvalitetsregister håller på att arbeta fram en informationsskrift om vilka
konsekvenser det får för såväl CPUA, RCO som register. Informationen ska vara
färdig i januari. AKI är på väg att ta fram en plan för vilka åtgärder som RCCorganisationen behöver vidta.
Rapport från RCO-möte: I ÖK 2018 för kvalitetsregister står att RCO ska skapa
RCO i samverkan på liknande sätt som RCC samverkan. RCC måste vara
närvarande på dessa möten. Hittills har kallelserna inte gått ut till alla RCC. Arvid
för dialog med Marie Lawrence vid nationella kansliet om struktur för möten och
representation för RCC.
Budget och objektsavtal 2018: Ekonomiskt utfall 2017 ej klart. Avtalet bygger på
förväntat utfall för 2017. Nettobelopp (justerat för samtliga nationella resurser) för
respektive RCC önskas som slutsumma i objektsavtalet. RCC i samverkan beslutar
i frågan på nästa möte.

Beslut:
På RCO-mötena ska AKI-representanten från varje region delta.
Tid:
Kl. 12:15-12:30

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 7 Informationspunkt:
Swelife- Omval i styrelsen där Beatrice satt på RCC samverkanmandat till slutet av
2017. Vinnova beslutar vilka som sitter i styrelsen. Beatrice har accepterat omval
men sitter nu i roll som universitetsrepresentant från Umeå Universitet. Mef Nilbert
är ersättare. Swelife har utvärderats av intenationella bedömare, fått godkänt men
och arbetar med att tydliggöra mål för arbetet.
Sjöbergsstiftelsen- Har tilldelat medel till sju noder för lungcancerprojekt. Tobias
Sjöblom håller ihop arbetet. Beatrice, Tobias och Sjöbergsstiftelsen träffades i går
för en avstämning om hur arbetet fortskrider. Beatrice lyfte behovet om långsiktig
forskningsfinansiering. Exempel på sådana områdena som RCC samverkan ser vid

Dagordning
diskussion är rehabiliteringsforskning, SVF-forskning och förbättringsarbete
förutom arbetet med lungcancer och insamling av strukturerad data.
Cancerkonferens Sverige USA- VR har fått i uppdrag från regeringen att
arrangera en konferens. Mötet var planerat till 26-27 juni men ett möte mellan MD
Anderson och KI är redan planerat den 17 maj. VRs möte flyttas därför till den 16
maj eftersom delar av de inbjudna kommer vara desamma. Beatrice har tackat ja till
att ingå i planeringskommitte för mötet. Beatrice återkommer i frågan när hon fått
mer information från VR.

Tid:
Kl. 12:30-12:45

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:
Svar till SFÖAK

§ 8 Informationspunkt: Rapport från möte med SFÖAK
Beatrice, Björn och Michael träffade SFÖAK-representanter enligt beslut från
tidigare mejlkorrespondens med RCC samverkan. Det finns en samstämmig syn
kring problem med kompetensförsörjning. SFÖAK var positiva till att en
workshop i ämnet skulle kunna vara en väg framåt. Beatrice föreslog att RCC i
samverkan är värd för detta. Preliminärt datum för workshop om
kompetensförsörjning är 9 april ca 9.30-14. Intresseföreningar bjuds in. Goda
exempel bör redovisas. Lena Sharp anmäler intresse att vara med och arrangera
mötet. Workshopen blir ett RCC samverkansarrangemang och Beatrice förankrar
idén på SKL

Beslut och ansvarig:
RCC samverkan arrangerar workshop den 9 april. Lena (e-postfråga) tillsammans
med Beatrice ansvarar för arrangemanget.

Tid:
Kl. 12:45-13:00

Föredragande:
Alla

Bilagor:

§ 9 Diskussionspunkt: Regional rapport, frågor ifyllande
Excelfil om stödfunktioner
Alla RCC berättar om läget i deras region

Diskussion:
RCC beslutar att xxx
Beslut och ansvarig
Helena och Arvid kommer gå igenom Excelfilerna när allt är inlämnat och tar upp
det 27 februari. Målet är att få en tydlig bild av arbetsfördelning mellan de olika
RCC och ta upp frågan om ytterligare fördelning/omfördelning.

Tid:
Kl. 13:00-13:15

Föredragande:
Bo Alm

§ 10 Kommunikationsfrågor
Beslutspunkt: Förvaltningsplan 2018 för Cancercentrum
a) Redovisning av 2017 års resultat samt förslag till budget för 2018 framgår av
bilaga; Förvaltningsbudget 2018.

Förvaltningsbudget
webb 2018

b) Diskussions-/beslutspunkt: Reviderad broschyr rehabilitering
En revidering och därmed ”nationalisering” har gjorts av en tidigare broschyr
framtagen av RCC Syd. RCC i samverkan tillfrågas om man vill stå bakom den
reviderade versionen och låta RCC i samverkan stå som avsändare.

Broschyr
rehabilitering, RCC
Syd

Beslut och ansvarig

Bilagor:

Dagordning
a)

Förutsatt att 2016 och 2017 års fakturering är genomförd sker ingen uttaxering
till RCC under 2018 för kostnadstäckning av 2018 års förvaltningsbudget.
(Controllerpunkt)

b) Nya versionen av rehabiliteringsbroschyren godkänns för publicering med
RCC i samverkan som avsändare. BoA meddelar beslut till RCC Syd, som får i
uppdrag att publicera broschyren.

Tid:
Kl. 13:15:13:30

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 11 Beslutspunkt: NAC och läkemedelsregistret
Nac har föreslagit att två (prostatacancerläkemedel) av de tio läkemedlen i
läkemedelsmodulen ska bytas ut mot två andra läkemedel. RCC samverkan vill att
de föreslagna prostatacancerläkemedel som finns på listan ska vara kvar men
godkänner att Nac utökar listan med de två nya läkemedlen. Det behöver nämnas i
rapporteringen att de 10 läkemedlen kvarstår och att det är frivilligt att lägga till
ytterligare två.

Diskussion:
RCC förstår att det kan vara svårt att få in rapportering på prostataläkemedlen men
de medför stora samhällskostnader så vi måste försöka få in informationen.
Beslut och ansvarig
Beatrice mejlar Freddie om att de 10 läkemedlen ska kvarstå men att två ytterligare
läkemedel kan läggas till som föreslaget.

Tid:
Kl. 13:30-14:30

Föredragande:
Laura Hartman

Bilagor:

§ 12 Diskussionspunkt: Tillitsdelegationens utredning
Laura Hartmann från Tillitsdelegationen presenterar sitt arbete (se bifogad fil).
Tillitsdelegationen har ett uppdrag att titta på hur man kommunicerar och
samverkar på ett bra sätt mellan och inom välfärdssektorns organisationsgränser.
Uppdraget ska lämna slutbetänkande i sommar. Ska ge rekommendationer till olika
aktörer och ge förslag till ersättningsmodeller. Viktig del i arbetet är att lära av
goda exempel, därför har olika försöksverksamheter följts av forskare. En av
produkterna av tillitsdelegationens arbete kommer vara en forskningsantologi om
försöksverksamheterna.
En delrapport om ersättningsmodeller finns publicerad. Se vidare Lauras
presentation.

14:30-14:45
Tid:
Kl. 14:45-14:50

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:
Samarbetsavtal
Spelregler

Tid:

FIKA
§ 13 Beslutspunkt: Spelregler
Förslaget fastställs med tillägg om vice ordförandeskapet enligt beslutat schema.

Diskussion:
Beslut och ansvarig:
Beatrice justerar spelreglerna angående vice ordförandeskap och lägger upp det på
Projectplace.

§ 14 Beslutspunkt: ÖK 2018 projektbemanning

Dagordning
Kl. 14:50-15:20

I ÖK2018 finns flera nya uppdrag som behöver bemannas. Föreslagna personer till
de olika projekten diskuterades.

Föredragande:
Helena Brändström

För bemanning av projektet Cancerpatienter till kliniska studier behövs bemanning
från respektive RCC.

Bilagor:
Verksamhetsplan
2018
Förselgana peroner
nya projekt

Beslut och ansvarig:
Helena kontaktar föreslagna personer för de nya arbetsområdena: stöd till att stärka
nationell kvalitetssäkring av SIGNE-databasen, patientinformation
Regimbiblioteket, prevention och tidig diagnostik hudcancer.
Respektive RCC chef återkommer med föreslagen medarbetare till projektet
Cancerpatienter till kliniska studier. Beslut om gruppens sammansättning tas vid
nästa RCC samverkansmöte.

Att göra-lista

§2 Gunilla Gunnarsson/Stefan Rydén kontaktar ordföranden för respektive
nivåstruktureringsgrupp
§5 Helena ansvarar för att mallen för handlingsplan färdigställs och att
vårdförloppet skickas ut på remiss.
§8 RCC samverkan arrangerar workshop den 9 april. Lena tillsammans med
Beatrice ansvarar för arrangemanget.
§9 Helena och Arvid kommer gå igenom Excelfilerna om stödfunktioner när allt är
inlämnat och tar upp det 27 februari.
§10 BoA meddelar RCC Syd beslut om rehab-broschyr.
§11 Beatrice mejlar Freddie om att de tio läkemedlen ska kvarstå men att två
ytterligare läkemedel kan läggas till.
§13 Beatrice justerar spelreglerna angående vice ordförandeskap och lägger upp det
på Projectplace.
§14 Helena kontaktar föreslagna personer för de nya arbetsområdena: stöd till att
stärka nationell kvalitetssäkring av SIGNE-databasen, patientinformation
regimbibliotek, prevention och tidig diagnostik hudcancer.
Respektive RCC chef återkommer med föreslagen medarbetare till projektet
Cancerpatienter till kliniska studier. Beslut om gruppens sammansättning tas vid
nästa RCC samverkansmöte.

