Dagordning

RCC Samverkan - Video
Tisdag 6 februari 2018
Kl. 13.00 – 17.00
RCC Stockholm-Gotland

Datum för mötet:
Plats för mötet

Uppkoppling till videokonferens
RCC Stockholm Gotland Video gruppnummer
Extern anslutning (utanför SLL): 1018839@sll.se
+ möteskod 1107#
Intern anslutning (inom SLL):1018839
+ möteskod 1107#
Telefon: 08-514 938 20 | 101 88 39# | 1107#
Närvarande (beslutande):

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

Närvarande (övriga):

Bo Alm
Helena Brändström
Arvid Widenlou Nordmark
Michael Dahlberg
Gunilla Gunnarsson
Stefan Rydén (video)
Anette Cederberg
Katja Vuollet (video)
Christina Kling Hassler
Annika Sjövall
Rolf Hultcrantz (video)
Maria Strandberg (telefon)
Mats Jerkeman (telefon)

Frånvarande:

Tid:
Kl. 13:00-13:20

Föredragande:
Christina Kling
Hassler
Annika Sjövall

§ 1 Diskussionspunkt: MDK-projekt och demonstration av
applikation
Christina och Annika demonstrerade ett IT-verktyg för MDK som byggts upp i
Stockholm. IT stödet ligger just nu på Sharepoint på Karolinska som ett separat
system vilket kräver dubbelinmatning. En integrering/kommunikation med andra
system är ett framtida mål. Systemet ska pilottestas på Karolinska när inmatning av
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Bilagor:
Underlag MDK

patientdata har godkänts. Väntar på godkännande för att mata in äkta patientdata.
Frågan om förvaltning utreds.

Diskussion:
Utvärderingen från Karolinska blir väsentlig. Går det att göra nationell lösning? En
möjlighet är att skicka in en ärendebeskrivning till INERA, det innebär inte att man
förbinder sig till kostnader.

Beslut
RCC är positiva till att en ärendebeskrivning skickas in till INERA. RCC önskar att
projektgruppen intervjuar de verksamheter som har nationella MDK t ex
Skandionkliniken, peniscancer och analcancer samt har en dialog med Arvid
angående synkronisering mot kvalitetsregister och patientöversikter. Arvid
återkommer med synpunkter på ärendebeskrivning och risk för dubbla signaler när
RCC-samverkan stödjer en lösning i SWElife-ansökan och en annan mot INERA.

Tid:
Kl. 13:20-13:25

§ 2 Beslutspunkt: Minnesanteckningar
Läggs till handlingarna

Föredragande:
Helena Brändström

Bilagor:
Tid:
Kl. 13:25-13:35

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 3 Beslutspunkt: Representant till grupp som ska ta fram
modell för optimal screening och identifiering av patienter
till kliniska studier
Norr: Bengt Wallner
Syd: Björn Ohlsson
Stockholm: Charlotta Sävblom
Uppsalaörebro: återkommer senast 27 feb
Väst: återkommer senast 27 feb
Sydöst: återkommer senast 27 feb

Beslut och ansvarig:
RCC fastställer gruppen på nästa möte. Alla chefer åtekommer via mejl till Beatrice
med förslag på regionala representanter innan nästa möte.

Tid:
Kl. 13:35-13:50

Föredragande:
Gunilla Gunnarsson

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2

§ 4 Beslutspunkt: Utsändning av rekommendation gällande
sarkom
I handlingar finns missiv och rekommendation. Skickas ut på torsdag till
landstingsstyrelser/regionstyrelser. Önskemål om svar 1 juni.
Sakkunniggrupperna för huvudhals-, livmoderhalscancer och tumörer i
hjärna och ryggmärg
Grupperna kommer att gå igenom sitt diagnosområde för att föreslå vilka
områden/insatser som bör nivåstruktureras. Ordförandena träffas den 20 feb,
därefter träffas grupperna. Grupperna arbetar med att ta fram underlag fram till den
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15 sept. Det saknas representant från norr, omvårdnads- och länsrepresentant i
cervixgruppen.
Trofoblastsjukdomar:
Socialstyrelsen har identifierat de områden som de ska jobba vidare med inom
kvinnors hälsa. En av dessa är trofoblastsjukdomar som i huvudsak är maligna.
Enligt tidigare överenskommelse ska Socialstyrelsen inte ta sig an cancerfrågor
förrän 2020.
Stefan har haft kontakt med processledaren för kvinnosjukdomar.

Beslut och ansvarig:
Utsändning av missiv och rekommendation: Förutsatt komplettering av
namngivna sarkomcentrum fastställer RCC samverkan missiv och
rekommendation. Gunilla får i uppdrag att komplettera och sedan skicka ut det.
Boa och Stefan får i uppdrag att göra nyhet som läggs ut på webben.
Sakkunniggrupper: Ulrika Ottander (gynekolog) blir norrs regionala representant.
Johan Ahlgren undersöker möjligheten till länsrepresentant i cervixgruppen, Bengt
Andrae tillfrågas. Gruppen får i uppdrag att adjungera en omvårdnadsrepresentant.
Trofoblastsjukdomar: Gunilla får i uppdrag att kontakta Socialstyrelsen och
diskutera hur vi går vidare.

Tid:
Kl. 13:50-14:05

§ 5 Beslutspunkt: Fastställande reviderad
uppdragsbeskrivning och rapportmall för
sakkunniggrupper

Gunilla Gunnarsson
(Stefan Rydén video)

Uppdragsbeskrivningen och mallen är reviderad. Ändrat i texter kring
vårdprocessbeskrivning och vårdvolymer. Det finns mall för vilka rubriker som bör
finnas med. Konsekvensbeskrivningar ska tas fram.

Bilagor:

Beslut och ansvarig:

Föredragande:

Uppdragsbeskrivning
NNS
Rapportmall SKG

Uppdragsbeskrivningen fastställs under förutsättning att den kompletteras med att
RCC ersätter resor och måltider. Mallen fastställs. Gunilla ansvarar för
kompletteringar. Bifogat till minnesanteckningarna finns reviderat förslag.
Stefan skickar ut information om datum och tid för årets platsbesök för
nivåstruktureringsarbetet.

Tid:
Kl. 14:05-14:20

Föredragande:
Srinivas Uppugunduri

Bilagor:
PROM PREM
Samverkan

§ 6 Informationspunkt: PROM och PREM
PREM-utskicken för SVF har tagits över av CMA research sedan ICQuality har
gått i konkurs. Enkätutskicken är nu igång igen för Q3 och Q4. Det är 5ggr fler
patienter som fått enkäter än vid förra utskicket. Numera skickas inte pappersenkät
i primärutskicket men i påminnelsen. Från 8 mars finns Q3 på patientenkät.se. Data
från Q4 kommer den 5 april.
Nationella gruppen jobbar också för att få en gemensam nationell licens för PROMenkät. Diskussion med NPE om utskick av andra PREM-enkäter samt möjligen
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även PROM-utskick pågår. Koppling mellan enkättjänster och 1177 (mina
vårdkontakter) testas, fungerar inte i skarpt läge ännu.
Gruppen arbetar också med gemensamt följebrev till enkäter eftersom
informationen i följebrevet har stor relevans för vad man ska använda data till.
Kommer bli än viktigare i och med GDPR. Boa skickar länk till SKLs sida för
GDPR.

Tid:

§ 7 Beslutspunkt: Kostnader vid nationella möten för
funktionsgrupper
Beslut: När nationella möten hålls på RCC Stockholm Gotland behöver
Föredragande:
Kl. 14:20-14:30

RCC StockholmGotland

stödjande RCC ta kontakt med Helena Svensson, RCC SG receptionist så att mat
och fika faktureras på rätt konto och inte på Stockholm Gotland.

14:30-14:45

PAUS OCH FIKA

Tid:
Kl. 14:45-15:00

Föredragande:
Rolf Hultcrantz

Bilagor:
Rapportutkast

§ 8 Beslutspunkt: Slutrapport tarmcancerscreening
Socialstyrelsen har beslutat om rekommendation av tarmcancerscreening redan
2014, men start skulle ske när inklusion av SCREESCO studien var klar.
Inklusionen är nu på sista året och start av screening kan ske from 2019 enligt
Socialstyrelsens rekommendation. Slutrapporten innehåller rekommendation från
RCC i samverkan till landstingen att införa screening 2019. Rapporten förordar ett
stegvis införande. Förordar att använda ett nationellt system för
kvalitetsuppföljning.

Diskussion:
Viktigt att tydliggöra omfattningen av volymökningar kring införandet av screening
enligt förslagen modell.
Hur får man igång utbildning av koloskopister? Något som vi får återkomma till
och diskutera vid senare tillfälle.
Etiska aspekter kring uteslutning av patienter involverade i SCREESCO behöver
diskuteras vidare.

Beslut och ansvarig:
Rapporten behöver komplettering med beskrivning av volymökning enligt
föreslagna stegvisa införande.
Rapporten behöver även kompletteras med att RCC förordar en utbildning för
koloskopi i vardera region.
Etiska dilemman kring uteslutning av SCREESCO- cohort vid införande av
screening behövs diskuteras vid ytterligare tillfälle. Beatrice tar kontakt med
SMER.
Rolf, Beatrice och Boa ansvarar för komplettering av rapporten enligt ovan.
Beatrice skickar ut rapporten för slutligt fastställande till RCC samverkan via mejl
under nästa vecka. Beatrice har ansökt om föredragning i HSD den 22 februari. (De
förordar att vi först lyfter rapporten via RCC organisationerna; tid för detta senare).
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Tid:
Kl. 15:00-15:15

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

Tid:
Kl. 15:15-15:30

Föredragande:
Anette Cederberg
(Gunilla Gunnarsson)
Katja Vuollet (video)

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3-4

§ 9 Beslutspunkt: Läkemedelsregister – nyckeln för
fördelning/nya läkemedel
6 miljoner ska delas ut till landsting med klinker som rapporterar in bra. Man kan i
läkemedelsregistret se vilka kliniker som registrerar in. Huvuddelen av medlen bör
fördelats per huvudrapportör. Beatrice beskriver detta via mejl och frågan tas upp
igen på RCC samverkan den 27 feb.
Rapporten från läkemedelsregistret som kommer i september kommer vara nyckel
för fördelning.

§ 10 Beslutspunkt: Min vårdplan
Annette visar föreslagen struktur i Min vårdplan. Matrisen visas med vilka
huvudrubriker som ska finnas med och vad som är tänkt som nationell och
regional/lokal information.
Tidslinje finns men inte visualiserad i presentationen.
Annette återkommer med information om hur man gör ”uthopp” ur journalen.
Information om Min vårdplan- Ett informationsbrev har tagits fram men det är
inte förankrat ännu med kontaktsjuksköterskorna.

Beslut och ansvarig:
RCC samverkan står bakom den generiska modellen efter ändring av rubrikerna
rättigheter till patientens rätt och ”resan” till vårdförlopp.
Information om Min vårdplan- Informationen behöver kompletteras med en
skrivning om att landstingen behöver påbörja ett implementeringsarbete.
Kompletteringen behöver vara i samklang med formuleringar i årets
överenskommelse. Gunilla ansvarar för att modifiera brevet.
Kontaktsjuksköterskegruppen får i uppdrag från RCC samverkan att ta fram texter
för 5 diagnoser till Min vårdplan. Uppdraget ska vara slutfört den 5 maj. Beatrice
skickar mejl till kontaktsjuksköterskegruppen om uppdraget.

Tid:
Kl. 15:30-15:45

Föredragande:
Helena Brändström
Maria Strandberg och
Mats Jerkeman deltar
på telefon

Bilagor:
Uppdragsbeskrivning
kvalitetssäkring

§ 11 Beslutspunkt: Vårdprogram och SVF
NVP icke epitelial ovarialcancer fastställdes
NVP KLL fastställdes
NVP Mantelcellslymfom fastställdes.
Övrigt:


Helena informerade om möte med Socialstyrelsen angående eventuellt
fortsatta nationella riktlinjer på cancerområdet. Socialstyrelsen har ännu
inte tagit officiellt beslut i frågan men ska återkomma innan mars utgång.



Uppdragsbeskrivning för nationella kvalitetssäkringsgruppen arbetsgrupp
SVF fastställdes.
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Tid:
Kl. 15:45:16:00

Föredragande:
Arvid Widenlou
Nordmark

Bilagor:



Förslag om NVP för protonbehandling- bordläggs till nästa möte



Det nordiska forskningsnätverket för SVF har lämnat in en gemensam
ansökan till Nordisk cancerunion (NCU) för stöd till gemensam forskning
på området.



Mall för Handlingsplan är utskickad via projektledarna till landstingen.
Beräkningsunderlaget kommer att publiceras på cancercentrum.se under
nästa vecka.

§ 12 Beslutspunkt: AKI-frågor
Budget 2018- utfallet för 2017 i linje med prognos vilket gör att budgeten nu kan
godkännas.
Samarbetsavtal 2018- samlat netto kommer på en faktura ifall inget RCC
återkommer ifall man vill ha det på annat sätt.
Överenskommelser med enskilda register- AKI tar fram en gemensam mall för
att uppnå en ökad jämlikhet mellan registren och samtidigt tydliggöra vem som
ansvarar för vilka delar i registerutveckling. Registren faktureras 2 ggr per år.
Övrigt- Solexponering- ansökan om studieregister. Bör gå att lösa tekniskt men
registret saknar finansiering i dagsläget. AKI föreslår därför avslag på ansökan,
RCC samverkan samtycker till avslaget.

Beslut och ansvarig:
RCC samverkan godkänner budget och samarbetsavtal för 2018. Arvid cirkulerar
avtal för signering.
Ansökan om studieregister för solexponering avslås eftersom det saknas
finansiering. Arvid kommunicerar med sökanden.

Tid:
Kl. 16:00-16:15

§ 13 Informationspunkt: Regional rapport/kunskapsstyrning
Tas upp på nästa möte.

Föredragande:
Alla

Tid:
Kl. 16:15-16:30

Föredragande:
Bo Alm

Bilagor:
Manual för videomöte
i mindspacecloud

§ 14 Informationspunkt: Kommunikationsfrågor
a)

Manual videomöten- Boa har tagit fram en manual för våra gäster hur de ska
ansluta. Kontakt med IT-support på hemmaplan krävs för att detta ska fungera
på ett korrekt sätt

b) Cancerdagen Almedalen 3/7.Förslag på seminarium är cancerstrategin framåt
och läkemedel. Meddela Beatrice så snart som möjligt vilka av cheferna eller
ersättare som kommer att delta från respektive RCC. Mer detaljer diskuteras
senare i vår.
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Tid:
Kl. 16:30-16:45

Föredragande:
Helena Brändström

§ 15 Informationspunkt: Slutrapport från den interimistiska
styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan
Rapporten finns bilagd. RCC samverkan diskuterar kunskapsstyrningsprocessen
mer i detalj vid internatet i april, med en regional rapport från varje RCC hur
arbetet framskrider.

Bilagor:
Slutrapport
Kunskapsstyrning

Tid:
Kl. 16:45-17:00

Föredragande:

§ 16 Övrigt/korta frågor:
A) Gunilla Gunnarsson fortsätter att vara ledamot i styrgrupp patologi ledtider
under 2018
B) Om vi hinner: fastställande av NVP myelom- Bordläggs

Beatrice Melin
Att göra:
§1 RCC Annika Sjövall och Christina Kling Hassler intervjuar de verksamheter
som har nationella MDK t ex Skandionkliniken, peniscancer och analcancer samt
har en dialog med Arvid angående synkronisering mot kvalitetsregister och
patientöversikter.
§2 Alla chefer återkommer via mejl till Beatrice med förslag på regionala
representanter till gruppen för ökat deltagande (screening av) patiener för kliniska
stuider innan nästa möte.
§4 Utsändning av missiv och rekommendation: Gunilla får i uppdrag att
komplettera och sedan skicka ut det. Boa och Stefan får i uppdrag att göra nyhet
som läggs ut på webben.
Sakkunniggrupper: Johan Ahlgren undersöker möjligheten till länsrepresentant i
cervixgruppen.
Trofoblastsjukdomar: Gunilla får i uppdrag att kontakta Socialstyrelsen och
diskutera hur vi går vidare.
§5 Gunilla ansvarar för kompletteringar av mall och uppdrag för NNS.Stefan
skickar ut information om datum och tid för årets platsbesök för
nivåstruktureringsarbetet.
§8 Rolf, Beatrice och Boa ansvarar för komplettering av SREESCO-rapporten
enligt ovan. Beatrice skickar ut rapporten för slutligt fastställande till RCC
samverkan via mejl under nästa vecka.
§9 Beatrice beskriver förslag till fördelningsnyckel för läkemedelsmodulen via mejl
och frågan tas upp igen på RCC samverkan den 27 feb.
§10 Gunilla modifierar brevet om information kring min vårdplan.
Beatrice skickar mejl till kontaktsjuksköterskegruppen om uppdraget att ta fram
texter för 5 diagnoser till Min vårdplan.
§12 Arvid kommunicerar beslut angående ansökan om studieregister för
solexponering

