
    

 
Dagordning 

 

 
RCC Samverkan 
 
Datum för mötet: Tisdag 19 juni 2018 

Kl. 09:00 – 15:30 

Plats för mötet: SKL, Havet plan 12 

 

 

Uppkoppling till 

videokonferensrum  

RCC - samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkoppling plan B 

 

 
Fysiskt möte. Följande information är för gäster;  
Klicka på länken nedan för att ansluta till mötet. Använd Google 
Chrome eller Firefox. Trådbunden uppkoppling till Internet fungerar 
bättre än wifi. 
https://mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7B
C.KE6SwHFXOm1j.2g 
Om du klickar och inte landar i Chrome eller Firefox – kopiera länken 
och klistra in i url-fältet.  
OBS: Sätt mikrofonen på mute när du inte själv ska prata för att 
undvika eko. 

Eller anslut till videokonferensrummet via 

 Videokonferenssystem: rcc.samverkan@mindspacecloud.com 
eller  88.83.48.53##155497175 

 Lync/Skype4B: rcc.samverkan@mindspacecloud.com 

 Telefon: +46 (0)10 510 51 55, ange kod 155497175 # 
 
 
I de fall videokonferensrummet inte fungerar, anslut till telefonkonferens 
på nummer 08-619 75 30 + kod 52 42 32 # 

 

Närvarande (beslutande): Beatrice Melin 

Anna-Lena Sunesson 
Lena Sharp 
Björn Olsson 
Srinivas Uppugunduri 
Anna Verdoes 
Johan Ahlgren 
 

Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Bo Alm 

Arvid Widenlou Nordmark 

Michael Dahlberg 

Mats Lambe 

Gunilla Gunnarsson 

Stefan Rydén 

AnnSofie Fyhr (video) 

Maria Rejmyr Davies (video) 

AnnaGreta Brodin 

 

 

Frånvarande: Thomas Björk Eriksson 

 

 

https://mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
https://mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
mailto:rcc.samverkan@mindspacecloud.com
mailto:rcc.samverkan@mindspacecloud.com


    

 
Dagordning 

 

 
 
 
Tid: 
Kl. 09:00-09:05 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

Bilagor: 
Minnesanteckningar 

 

 

§ 1 Beslutspunkt: Minnesanteckningar från föregående möte 

Minnesanteckningarna från föregående möte är fastställda 

Tid 
09.05-09:35 

 

Föredragande: 
Beatrice Melin 

 

Bilagor: 
Rapport 

 

§ 2 Delbetänkande Nära vård. Sammanfattning och diskussion  

Emma Spak har förhinder. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys kommer till 

RCC samverkan i början av hösten. RCC samverkan diskuterade hur vi kan 

utveckla konceptet med nära vård inom cancerområdet ytterligare, och vilka 

regionala och lokala aktiviteter som redan nu pågår avseende digitala lösningar och 

annat som främjar nära vård. 

 

Alla uppmanas att läsa på utredningen under sommaren och fundera på vilka goda 

exempel som finns inom cancerområdet. Emma Spak är inbjuden till den 21 

augusti. 

 

Tid: 
Kl. 09:35-09:50 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

Bilagor: 
Presentation 

 

§ 3 Modul för uppföljning och rehabilitering  

I uppdraget från departementet ingår dels att ta fram en mall för hur uppföljning 

och rehabilitering kan se ut i vårdprogrammen samt hur rehabilitering kan följas 

upp med indikatorer i kvalitetsregistren.  

Tre vårdprogram kommer att användas som pilot för vårdprogramsmallen; 

esofagus- ventrikel, urinblåsecancer och lungcancer. Målsättningen är att ett förslag 

på mall ska skickas ut på remissrunda den 1 september. 

Ett förslag på indikatorer är framtaget och förankrat med kvalitetsregisterhållarna. 

Förslag på mindre modifieringar diskuteras.   

Beslut och ansvarig: 

Helena förmedlar RCC samverkans förslag på modifiering av indikatorer till Arvid. 

 

09:50-10:00 FIKA/PAUS 

Tid: 
Kl. 10:00-10:30 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

Harald Grönqvist 

 

§ 4 Beslutspunkt: Nationella vårdprogram och SVF  

Omfördelning av ansvar för AML, (ALL) och buksarkom? Policyn har hittills 

varit att hålla ihop kvalitetsregister- och vårdprogramsstöd men RCC Syd har ett 

tungt ansvar med många vårdprogram inom hematologin. RCC syd planerar att 

slutföra åtagandet som stöd för vårdprogramgruppen buksarkom till dess att 

vårdprogrammet är färdigt men önskar sedan att ansvaret läggs på annat RCC. 

https://service.projectplacedocs.com/dav/680961347/J7C846sSovj8ic6/1463837738/Klicka%20på%20länken%20nedan%20för%20att%20ansluta%20till%20mötet.%20Använd%20Google%20Chrome%20eller%20Firefox.%20Trådbunden%20uppkoppling%20till%20Internet%20fungerar%20bättre%20än%20wifi.%20https:/mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
https://service.projectplacedocs.com/dav/1526031274/rn62t24B22q4VY8/1463837738/Klicka%20på%20länken%20nedan%20för%20att%20ansluta%20till%20mötet.%20Använd%20Google%20Chrome%20eller%20Firefox.%20Trådbunden%20uppkoppling%20till%20Internet%20fungerar%20bättre%20än%20wifi.%20https:/mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
https://service.projectplace.com/login?lang=swedish#project/673615014/documents/1648301673/1767155767
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Bilagor: 
SVF huvud-hals 

SVF bukspottkörtel 

 

Arvid får i uppdrag att redovisa förslag till reviderad fördelning av 

ansvarsområden. 

Definition vårdprogram/vägledningar. Det bifogade förslaget diskuterades. 

Helena får i uppgift att presentera ett reviderat förslag den 21 aug. 

Fastställande NVP uroteilal cancer. Synpunkter har inkommit från RCC norr 

som önskar modifieringar innan vårdprogrammet fastställs. Helena kommunicerar 

föreslagna ändringar med vårdprogramgruppen och återkommer mejlledes till RCC 

samverkan för fastställande av vårdprogrammet. 

Övrigt: RCC samverkan utser Jakob Dahlberg till ny ordförande i NVP 

sköldkörtelcancer 

RCC samverkan är positiv till ett nytt vårdprogram för skivepitelcancer i huden, 

Helena återkommer den 21 augusti med förslag på regionala representanter. 

En fråga har inkommit angående om nationell vårdprogramsordförande förenligt 

med en  50% tjänst som  bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör? RCC samverkan ser 

inga hinder i detta. 

SVF-avtal för SIGNEdatabasen- finns förutsättningar för lagring av 

personnummer? Frågan ingår i SKLs GDPR-arbete. Mer information kommer 

under hösten. 

Reviderad version av SVF för huvud-hals och bukspottkörtel fastställdes  

Mallen för redovisning inom SVF-satsningen fastställdes 

 

Tid: 
Kl. 10:30-11:00 

 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark och 

Torbjörn Eles 

 

Bilagor: 
Länk regeringsbeslut 

 

§ 5 Diskussionspunkt: AKI och e-hälsa 

Uppdragsbeskrivningar inom screening för tjock- och ändtarmscancer; 

Implementering, register och gemensamt administrativt stödsystem (GAS). 

Generellt bra och tydliga uppdrag. För såväl register som GAS behöver en 

diskussion avseende anslutningsavgifter för vårdgivare/landsting/region tas under 

hösten 2018.  

 

Implementering - med justering om tillägg av förslag på ackrediteringssystem så 

godkändes uppdraget. Arvid kommunicerar till ordförande i gruppen.  

 

Register - ersättning för registergruppen följer samma principer som 

vårdprogramsgrupperna eftersom detta är ett register initierat av RCC genom 

ÖK2018 och utan stöd från kvalitetsregistersatsningen. RCC i samverkan utser 

registerhållare och registerstyrgrupp efter förslag från Svensk Gastroenterologisk 

Förening (SGF) och Svensk förening för kolorektal kirurgi (SFKRK). RCC i 

samverkan får del av förslag på styrgrupp och ser över regional representation. 

Tillägg i uppdraget om att kopplingen till innehåll i Svenska 

kolorektalcancerregistret och NOGA-registret behöver säkerställas. Uppdraget tas 

upp 21 augusti för beslut.  

 

Gemensamt administrativt stödsystem, GAS - uppdraget bygger på den 

https://service.projectplacedocs.com/dav/680961347/J7C846sSovj8ic6/1463837738/Klicka%20på%20länken%20nedan%20för%20att%20ansluta%20till%20mötet.%20Använd%20Google%20Chrome%20eller%20Firefox.%20Trådbunden%20uppkoppling%20till%20Internet%20fungerar%20bättre%20än%20wifi.%20https:/mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
https://service.projectplacedocs.com/dav/680961347/J7C846sSovj8ic6/1463837738/Klicka%20på%20länken%20nedan%20för%20att%20ansluta%20till%20mötet.%20Använd%20Google%20Chrome%20eller%20Firefox.%20Trådbunden%20uppkoppling%20till%20Internet%20fungerar%20bättre%20än%20wifi.%20https:/mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
https://service.projectplace.com/login?lang=swedish#project/673615014/documents/1648301673/1388954135
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projektidébeskrivning som godkändes i april 2018 av RCC i samverkan 

(beslutspunkt §15). Uppdraget tas upp 21 augusti för beslut.  

Övrigt: 

En konsultfirma har fått i uppdrag att utvärdera NPDi. Rapporten ska vara färdig i 

oktober.  

Stadsbidrag-Viktigt att vi deltar i dialogen med registercentrumen regionalt. 

PROM/PREM- Mycket arbete inom detta fält pågår på olika håll. Även 

läkemedelsindustrin och andra aktörer är inne på området. RCC behöver få en 

nulägesbeskrivning av området; Hur hänger detta ihop, en karta var är vi idag? Vad 

är väg framåt? PROM/PREM-gruppen har i sin uppdragsbeskrivning i uppgift att 

göra en kartläggning. Arvid påminner dem om uppdraget och ber om en rapport till 

hösten. Den 11 september tas PROM/PREM upp på nytt. 

 

Tid: 
Kl. 11:00-11:15 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

Ann-Sofie Fyhr 

(video) 

 

Bilagor: 
 

§ 6 Informationspunkt: patientinformation regimbiblioteket- 
halvtidsrapportering 

Utvecklingen på INCA-plattformen är på god väg! Mall med rubriker bestämda. 

Finns en rubrik om levnadsvanor med standardtexter. En workshop är planerad 11 

september i Stockholm. RCC Uppsala Örebro, väst och Stockholm behöver skicka 

namn på patientrepresentanter som kan vara med 11 september. En 

kommunikationsplan kommer att tas fram. 

Ann-Sofie Fyhr ser till att regimer som ges i samband med strålbehandling täcks in.  

 

Tid: 
Kl. 11:15-11:30 

 

Föredragande: 
Beatrice Melin 

 

Bilagor: 
 

§ 7 Diskussionspunkt: Swelife patientöversikten, Rapport från 

Sjöbergstiftelsen 

Rapport om  möte med Sjöbergstiftelsen: Nätverket är snart färdig med 

etikansökan för inhämtningen av prov och data från lungcancerpatienter. Vi bjuder 

in Tobias i höst för att klargöra hur läget ser ut, finaisiering framåt och eventuella 

problem som finns. 

Swelife: Swelife har bifallit ansökan om utveckling av patientöversikt. Vi har 

beviljats 10 miljoner från Swelife och 2,5 miljoner (ev ytterliggare 2,5 miljoner) 

från Sjöbergstiftelsen för att expandera och göra prototypen som är utvecklad inom 

prostatacancer generisk till andra områden. Vi kommer använda det till fler 

diagnoser och till att implementera den i vården.  

 

 LUNCH 11.30-12.00 

Tid: 
Kl. 12:00-12:15 

 

Föredragande: 

§ 8 Informationspunkt: Läkemedelsfrågor läkemedelsregistret 

hur går det?  

Texten börjar här 

§ 9 Informationspunkt: Läkemedelsfrågor läkemedelsregistret 

hur går det?  
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Alla 

 

Bilagor: 
 

Diskussion: 

RCC beslutar att xxx 

Beslut och ansvarig 
RCC beslutar att xxx 

 
 

Vårdprogramgruppernas ordförande/ansvarig för läkemedel, representanter från 

NT-rådet och Nac kommer att träffas på ett  möte om PD-1 hämmare den 28 

augusti kl 13-16. Möjlighet att delta på video finns. 

NT-rådet har haft hearing kring CAR-T behandling och RCC samverkan har 

kommit fram till att vi behöver en nationell arbetsgrupp kring detta för att kunna ta 

fram underlag till hälsoekonomisk analys och för riktlinjer kring implementering. 

Efter sommaren behöver en grupp tillsättas. Beatrice skickar information om vilka 

som deltog på hearingen. Helena får i uppdrag att kontakta Mats Jerkeman från 

lymfomgruppen som får  i uppdrag att föreslå representanter till en sådan grupp. 

Läkemedelsregister- registreringen är i gång i alla regioner, men läget i väst är 

oklart. Anna Verdoes återkopplar till Beatrice via mejl.  

 

 

Tid: 
Kl. 12.15-12.30 

 

Föredragande: 
Alla 

 

Bilagor: 
Rapport från 

workshop 

Mailsvar 

Vilka har svarat 

§ 10 Beslutspunkt: Rapport kompetensförsörjningsworkshop 

Hur tar vi detta vidare? Koncept in i RCCs utvecklingsplaner? Debattartikel? 

Annat? 

Diskussion: 

RCC beslutar att xxx 

Beslut och ansvarig: 
Texten börjar här 

 

§ 11 Beslutspunkt: Rapport kompetensförsörjningsworkshop 

Utkastet till rapport från kompetensförsörjningsworkshopen diskuterades. Beatrice 

och Lena får i uppgift att göra slutjusteringar av rapporten. Den skickas sedan ut 

mejlledes för slutligt fastställande. 

Rapporten kan användas som underlag till de regionala utvecklingsplanerna i 

cancervården. Eventuellt kan vi också göra en debattartikel kring detta tillsammans 

med deltagare från workshopen. Beatrice får i uppgift att ta fram ett utkast. Vi 

diskuterar frågan vidare den 21 augusti 

Beslut och ansvarig: 
Rapporten fastställs mejlledes. Beatrice och Lena ansvarar för slutliga justeringar. 

Beatrice tar fram ett utkast för artikel. 

 

Tid: 
Kl. 12:30-12:45 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

Anna-Greta Brodin 

Bilagor: 
Förslag annons 

Processkarta 

 

§ 12 Diskussionspunkt: Nationell cancersamordnare 

Det är hög tid att lysa ut en tjänst för nationell cancersamordning då Beatrice 

förordnande går ut 2018-12-31. Förslag på process för rekrytering och annons 

bifogas. Synpunkter samlas till Anna Greta Brodin som håller i rekryteringen.  

En annons kommer att komma ut i mitten av augusti. Rekryteringen kommer att 

göras med hjälp av en rekryteringsfirma. Tjänsten som cancersamordnare kommer 

att vara en heltidstjänst. 

 

Tid: 
Kl. 12:45-13:45 

 

Föredragande: 
Gunilla Gunnarsson, 

Stefan Rydén (video 

från RCC syd)  

 

Bilagor: 
Analcancer 

Analcancer 2 

§ 13 Beslutspunkt: Nivåstrukturering 

Information om Socialstyrelsens arbete  
Socialdepartementet har gett socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta arbetet inom 

samtliga vårdområden. Arbetet inkluderar hela vårdprocessen inklusive 

uppföljning av beslut om tillstånd. Socialstyrelsen har i uppdrag att samverka 

brett, både löpande och genom årlig redovisning. De öppnar för en justerad 

tidsplan. Cancer ligger fortfarande i allra sista gruppen tidsmässigt. 

 

Ett område ”akut vård” har lagts in med start redan i år, både för att se över om 

det finns något som bör koncentrats inom akutvården och för att sedan 

fortlöpande stämma av effekten på akutvården av sådant som tas upp i andra 

https://service.projectplace.com/login?lang=swedish#project/673615014/documents/1648301673/1483671347
https://service.projectplace.com/login?lang=swedish#project/673615014/documents/1648301673/1483671347
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1767887928
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1483671347
https://service.projectplacedocs.com/dav/680961347/J7C846sSovj8ic6/1463837738/Klicka%20på%20länken%20nedan%20för%20att%20ansluta%20till%20mötet.%20Använd%20Google%20Chrome%20eller%20Firefox.%20Trådbunden%20uppkoppling%20till%20Internet%20fungerar%20bättre%20än%20wifi.%20https:/mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
https://service.projectplacedocs.com/dav/680961347/J7C846sSovj8ic6/1463837738/Klicka%20på%20länken%20nedan%20för%20att%20ansluta%20till%20mötet.%20Använd%20Google%20Chrome%20eller%20Firefox.%20Trådbunden%20uppkoppling%20till%20Internet%20fungerar%20bättre%20än%20wifi.%20https:/mindspacecloud.com/index.html?id=155497175&secret=eDe7BC.KE6SwHFXOm1j.2g
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1483671347
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1437535682
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Workshop 18 april områden. Slutfas och beredningsfas kommer nu tidsmässigt allt närmare varandra 

i modellen, viktigt att testa hela kedjan innan man drar igång alla grupper. 

 

Brev om analcancer – förslag till handläggning och svar. Taget beslut har inte 

efterlevts, problem finns även med den nationella MDKn. Volymen är något 

större än vad som beräknats i sakkunnigutlåtandet. Det finns ett förslag till svar 

där RCC håller fast vid målet att utvärdera 2019, men att det är viktigt att redan 

nu direkt efter sommaren inleda en diskussion om vilka parametrar som ska ingå i 

utvärderingen. RCC står bakom svarsbrevet. Gunilla ser till att brevet skickas och 

tar kontakt med Anders Johnsson angående diskussion om parametrar för 

utvärderingen. 

 

Landstingens beslut kring sarkom och fortsatt handläggning. Det saknas 

fortfarande svar från några landsting. Dessa behöver inkomma under nästa vecka 

för att besluten ska hinna tas enligt gällande tidsplan. 

 

Rapport från vårens workshop 18 april. Bland annat diskuterades nationella 

MDK. Övergripande nationella riktlinjer som bla innehåller checklista för 

planering efterfrågades, tillgänglighet och resurstillgång lyftes också. Det RCC 

kan göra är att ställa mer krav på det i beskrivningarna i ansökningarna, tex 

vårdplatser IVA-tillgång osv. Detta är ett generellt problem i hela vården. 

Det  kontinuerliga erfarenhetsutbytet sker i referensgruppen. Men vid 

utvärderingarna behövs tydlig information om vad som behöver förbättras. 

Gunilla och Stefan funderar vidare för hur de ska gå vidare. 

 

Volymbedömning i kvalitetsregister En vetenskaplig artikel planeras av Eva 

Haglind, professor kirurgi. 

 

MDK- förslag projektplan från RCC väst. Beslut om detta kommer tas i 

augusti när Thomas är på plats. 

. 

 

Tid: 
Kl. 13:45-14:00 

 

Föredragande: 
Bo Alm 

 

Bilagor: 
 

§ 14 Beslutspunkt: Kommunikation  

Cancerdagen Almedalen: Tillfrågade deltagare har tackat ja och de har fått 

underlag. Vi får gemensamt hjälpas åt att bevaka cancerfrågorna i Almedalen. 

Tid: 
Kl. 14:00-14:30 

 

Föredragande: 
Johan Ahlgren 

Mats Lambe  

 

Bilagor: 
Mailbilaga 

 

§ 15 Beslutspunkt: Cancerregistret - problematik 

En forskningsstudie pågår i RCC Uppsala-Örebro och Väst tillsammans med 

Socialstyrelsen, där man tittar på lunga, pankreas och ovarialcancer. Det finns en 

underrapportering i cancerregistret vilket leder till att statistiken för överlevnad ser 

”bättre” ut än verkligheten. Sverige missar cancer i dödsorsaksbevis vilket vi 

internationellt får kritik för. Socialstyrelsen får av legala skäl inte efterforska detta 

på nationell nivå. Skillnaden i ett årsöverlevnad ändras från 45 till 41% i 

lungcancer och från 26% till 19% i pancreascancer. 

Åtgärder: Enligt Socialstyrelsen är inte en lagändring möjlig men detta borde 

diskuteras igen. Alternativet är att göra länkning av flera källor när statistik visas  t 

ex med patientregistret. 

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r1437536368
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r902841469
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Beslut och ansvarig: När artikeln är publicerad behöver vi kommunicera 

problemet och uppmärksamma berörda parter på detta. Mats får i uppdrag att skriva 

ett underlag till kommunikationen. 

RCC behöver ta en förnyad dialog med Socialstyrelsen och gd Olivia Wigzell om 

detta i höst. 

14:30-14:45          FIKA 

Tid: 
Kl. 14:45-15:00 

 

Föredragande: 
Alla 

 

Bilagor: 
Budget 

§ 16 Beslutspunkt: Cervixcancerscreening 

Förslag justering av vårdprogram får gå på ordinarie remissrunda 1 den första 

september.  

Anslag till INERA för cervixcancerscreeningprojekt: Majoriteten av landstingen 

är med på projektet. Det  finns utsedd projektledare samt referensgrupp där Gunilla 

ingår. Förslaget är att RCC stödjer projektet med 3 miljoner, resterande finansiering 

står landstingen för.  

Beslut och ansvarig: 
RCC står bakom beslutet att bidra med 3 miljoner till INERA. 

Tid: 
Kl. 15:00-15:15 

 

Föredragande: 
Beatrice 

Alla 

 

Bilagor: 
 

§ 17 Beslutspunkt: Regional rapport/Kunskapsstyrning 

SKS vill ha ett kort underlag inför fördelning av vilande värdskap. Det är viktigt att 

vi får med årets överenskommelse, den långsiktiga inriktningen på cancervården, 

en beskrivning av antal arbetsgrupper, statistik från webben och hur många som 

arbetar för det nationella kansliet.  

Beslut och ansvarig: 
Helena ansvarar för att sätta ihop ett underlag och skicka det till SKS 

Tid: 
Kl. 15:15-15:30 

 

Föredragande: 
Beatrice Melin 

 

Bilagor: 
 

§ 18 Övrigt/Korta frågor 

A) Nya myndighetsuppdrag från socialdepartementet där samverkan med 

RCC ingår: Både myndigheten för vårdanalys och försäkringskassan har fått 

uppdrag där RCC nämns som samverkanspartner. RCC bjuder in båda 

myndigheterna för presentation av sina uppdrag under hösten. 

Försäkringskassan kommer den 21 augusti. Beatrice kommer att sitta i 

Socialstyrelsens utredning kring screening.  

B) Riksdagens utredningstjänst undrar hur man kan söka reda på vilka 

sjukhus/landsting/regioner som har praxis att cancerpatienter får träffa 

dietist? Beatrice svarar dem att det beror på diagnos och att det är svårt att ge 

ett generellt svar. 

C) Cancerkommissionen – rapport .Avsändare är Bristol-Myers Squibb (BMS), 

Amgen och Microsoft. Även cancerfonden, barncancerfonden och Nätverket 

mot cancer har gjort liknande utspel om framtidens cancervård. En idé är att 

samla alla aktörer till ett gemensamt möte. Beatrice tar kontakt med dem för en 

dialog.  

https://service.projectplace.com/login?lang=swedish#project/673615014/documents/1648301673/1478551601


    

 
Dagordning 

 

D) Uppdrag till SBU om utvärdering av MR prostata- eventuellt är 

Socialstyrelsen också intresserad av en utredning. Helena stämmer av med dem 

innan vi går vidare så att vi undviker dubbelarbete. 

  

Att göra lista §3 Helena förmedlar RCC samverkans förslag på modifiering av indikatorer för 

rehabilitering till Arvid 

§4 Arvid får i uppdrag att redovisa förslag till reviderad fördelning av RCCs 

ansvarsområden. 

- Helena återkommer med reviderat förslag på definition av vägledning och 

vårdprogram 

-Helena återkommer den 21 augusti med förslag på regionala representanter tll 

NVP skivepitelcancer 

§5 Arvid påminner PROM/PREM gruppen om uppdrag och rapport 

§6 Ann-Sofie Fyhr ser till att regimer som ges i samband med strålbehandling täcks 

in 

§9 Anna Verdoes återkopplar till Beatrice angående registrering i 

läkemedelsregistret i väst. 

§11 Beatrice och Lena ansvarar för slutliga justeringar i rapport från 

kompetensförsörjningsworkshop. Beatrice tar fram ett utkast för artikel. 

§13 Gunilla ser till att brevet om analcancer skickas och tar kontakt med Anders 

Johnsson angående diskussion om parametrar för utvärderingen. 

 

§17 Helena ansvarar för att sätta ihop ett underlag för NPO cancer och skicka det 

till SKS 

§18 Beatrice tar kontakt med cancerkommisionen  för en dialog.  

- Helena kontaktar Socialstyrelsen ang MR vid prostatacancer. 

 

  

 

 

  

 


