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Kl. 13:00-13:05

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

Mötesanteckningar
2018-08-21

§ 1 Minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från föregående möte fastställdes.
Lisa Rydén och Ralf Segersvärd välkomnades till RCC Samverkan.
Vårens mötesdatum:
• 15 jan heldag
• 5 feb 13-17
• 12 mars heldag SKL
• 9-10 april Internat
• 7 maj 13-17 video
• 21-22 maj RCC dagar inkl RCC samverkan
• 10 juni heldag SKL

Dagordning

Tid:

Kl. 13:05-13:30

§ 2 VP/SVF
•

CAR T-cells gruppen fastställdes med Gunilla Enblad som ordförande.
Beatrice ansvarar för att skicka uppdragsbeskrivningen för eventuella
kommentarer till arbetsgruppen.

•

SVF för primär levercancer och SVF för cancer i gallblåsan och
gallvägarna har genomgått en mindre revision utan ändring av föreslagna
ledtider. Det reviderade förslaget fastställdes.

•

Helena har mottagit mejl från SDKO (Svenska Sällskapet för
Dermatologisk Kirurgi och Onkologi) med förslag på personer som kan
ingå i den nya nationella vårdprogramgruppen för skivepitelcancer. Beslut
om gruppens sammansättning tas på nästa RCC Samverkan.

Föredragande:
Helena Brändström

Bilagor:

Dagordning
Tid:

Kl. 13:30-14:15

Föredragande:
Hans Hägglund

Bilagor:

§ 3 Comprehensive cancer center (CCC) – vad innebär det?
Hans Hägglund presenterar tankarna kring CCC. Organisation of European Cancer
Institutes, OECI (http://www.oeci-eeig.org/) asnvarar för ackreditering av cancer
comprehensive centres i Europa. Syftet med ackrediteringsprocessen är att öka
kvaliteten i cancervården. OECI har funnits sedan 1979 och har som mål att
förstärka samarbetet mellan olika cancerinstitut i Europa. Det finns för närvarande
93 medlemmar och av de nordiska länderna är Helsingfors och Oslo ackrediterade
sedan tidigare. Finland har som målsättning att ackreditera alla cancerkliniker.
Uppsala har ansökt om att vara med. Även Lund och Stockholm är medlemmar
sedan 2018.
Processen för att bli ackrediterad är omfattande. Först ansöks om medlemskap
vilket ska förankras med huvudman och universitet, sedan följer en omfattande
självutvärdering med krav på framtagande av standarder (SOPar). Innan certifiering
sker en on-site audit. För tillfället finns två certifieringsnivåer men detta håller på
att ses över. Även formerna för vilka verksamheter som kan omfattas diskuteras,
t ex om man kan ackreditera en hel sjukvårdsregion. Ackrediteringen är relativt
kostsam.

Slutsats:

Vi fortsätter dialogen längre fram och håller oss uppdaterade kring utvecklingen av
ackrediteringsprocessen.

Tid:

Kl. 14:15-14:30

Föredragande:
Bo Alm

Bilagor:

Utkast RCC remissvar
Utkast debattartikel

Tid:

Kl. 14:30-14:45

Föredragande:
Helena Stiller

Bilagor:

§ 4 Kommunikation
Remissvar om högspecialiserad vård till Socialstyrelsen. Ett förslag till
remissvar diskuterades. Akutsjukvården, pågående arbete och uppföljning behöver
poängteras tydligare i remissvaret. Anna-Lena och Boa kompletterar skrivningarna.
Beatrice ansvarar för utskick.
Utkast debattartikel kompetensförsörjning. Utkastet diskuterades. Vi avvaktar
med eventuell publicering.

§ 5 PROM/PREM - information om hur långt arbetet har
kommit
Helena Stiller presenterade hur långt arbetet har kommit samt framtagen
aktivitetsplan. RCC Samverkan är nöjda med lägesrapporten och poängterar att det
är viktigt att synkronisera arbetet med min vårdplan, indikatorer för rehabilitering,
patientöversikter och övrig teknisk utveckling.
Helena Stiller ser över aktivitetsplanen tillsammans med bl a Arvid och frågan tas
upp igen för att godkänna en slutversion.

14:45-15:00
Tid:

Kl. 15:00-15:15

FIKA/PAUS
§ 6 Cervixcancerscreening – ändring i VP förslag och
kommunikation

Dagordning
Föredragande:
Björn Strander

Bilagor:

På grund av den ökade cervixcancerincidensen behövs en ändring i
vårdprogrammet göras vad gäller uppföljning. En mindre grupp kvinnor (HPV 16
och 18) föreslås följas upp tidigare än vad som rekommenderas just nu. Har
konsekvenser på kallelsesystem, på kolposkopiverksamhet och
barnmorskemottagningar.

Beslut och ansvarig:

Vårdprogrammet skickas på en separat remiss till både profession och landsting
samtidigt, med önskan om svar den 1 nov. Helena kontaktar Mia Westlund om
utskicket.

Tid:

Kl. 15:15-15:30

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 7 Innehåll på internatet
Följande områden behöver diskuteras:
1.Hur går SVF arbetet: Vad kan vi göra ännu bättre och hur når vi väntetidsmålet
för 2020?
2. Hur går nivåstruktureringen: Erfarenheter av arbetsmodellen hittills, hur får vi till
en bra uppföljning? Hur ser vi på hela processen? Gunilla och Stefan deltar i
diskussionen. Vi behöver också diskutera hur den regionala nivåstruktureringen har
fungerat. Beatrice bjuder in svensk kirurgisk förenings ordförande till nästa möte
för att kunna använda diskussionen som underlag till internatet.
3. Kommande års överenskommelse.
4.

Läget i den regionala kunskapsstyrningsarbetet och RCO.

5.

Hur ensar vi våra arbetssätt i cancerregistret.

Beslut och ansvarig:

Till internatet: Alla behöver göra en lägesrapport utifrån de regionala
nivåstruktureringsplanerna, vad är gjort, vad är inte gjort och viktiga slutsatser.

Tid:

Kl. 15:30-15:45

§ 8 Sjöbergstiftelsen/Swelife
Bordläggs. Vi diskuterade att bjuda in Tobias Sjöblom till något av höstmötena.

Föredragande:
Bilagor:
Tid:

Kl. 15:45-16:00

Föredragande:

§ 9 Strategiska vägval, hur utvecklar vi vårdprocessen med ett
nära vård- och patientkontraktsperspektiv?
Bordläggs till internatet.

Bilagor:
Tid:

Kl. 16:00-16:15

§ 10 AKI rapport utveckling
Bedömning av register inför medelstilldelning: Ledningsfunktionen för
kvalitetsregister har tagit beslut om att medelstilldelning till registren för 2019

Dagordning
Föredragande:
Arvid W
Torbjörn E
Bilagor:

inom kvalitetsregistersatsningen delvis ska bygga på inspel från Nationella
programområden (NPO) om aktuella register (de som har medel från satsningen).
En mall kommer skickas ut för att RCC ska kommentera relevans, användbarhet,
variabler osv. Tidplan utskick till RCC Samverkan i slutet av vecka 38. Underlaget
ska skickas in till kansliet för kvalitetsregister den 24 okt. Arvid och AKI har gjort
ett förslag på process som inkluderar bedömning från alla
vårdprogramsordföranden.
Bemanning arbetsgrupp ”register för cancerläkemedel” (ca 4 möten/år).
Följande ledamöter föreslås:
• Nationell cancersamordnare (sammankallande): Beatrice Melin, SKL
• En representant från NAC (ordförande): Freddi Lewin, Sydöst
• Projektledare för patientöversikter: Vakant
• En representant från RCC Samverkan: Johan Ahlgren
• En representant från onkologichefsrådet: Magnus Lagerlund
• En patientrepresentant: Arja Läppenen
• Nationell koordinator adjungeras vid behov: Ann-Sofi Fyhr, Syd
Stödteam för buksarkom. Stödteamet är i behov av avlastning. Registerarbetet
pausas eftersom det inte finns en styrgrupp. Sydöst ställer upp och avlastar i
vårdprogramarbetet. Srinivas och Helena diskuterar en möjlig lösning till
avlastning.
Verktyg för generiskt forskningsprogram. Under förutsättning att
utvecklingstiden bara tar en vecka beslutar RCC Samverkan att bevilja
framtagandet av verktyget.
Uppföljning med målen för registerutveckling. Torbjörn gick igenom mål för
registerutveckling. Uppsala Örebro ligger i fas med utvecklingsplanen men SVFregister har använt 932 timmar istället för 375 timmar. Screeningregistret påbörjas i
oktober-november men blir knappast färdigt före mars. I Norr pågår rekrytering av
konstruktör. Kolorektalregistret behöver skrivas om till nya ramverket (React)
vilket bedöms ta mellan 500-700 timmar i anspråk.

Tid:

Kl. 16:15-16:30

Föredragande:
Beatrice M

§ 11 Fråga från LIF - möte diskussion om biomarkörer
LIF vill träffa RCC Samverkan och diskutera användandet av biomarkörer. RCC
föreslår istället ett möte med berörda aktörer; NT-rådet, läkemedelsverket, TLV,
LIF och representanter (Lisa Rydén och Johan Ahlgren) från RCC Samverkan.
Beatrice ansvarar för att arrangera mötet.

Bilagor:
Tid:

Kl. 16:30-16:45

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 12 Regional rapport/kunskapsstyrning
Respektive RCC-chef rapporterade om det regionala arbetet. Lena Sharp och Pia
Jestin deltog på mötet med alla NPOer den 5 september. Viktigt att vi når ut med en
tydlig information om RCCs arbete. Den 21 september kommer Boa och Gunilla
Gunnarsson delta på informationsträff för alla NPOer om RCCs arbete.

Dagordning
Rapport från mötet 5 sept. Hur samverkar vi på bästa sätt men ger tydlig
information kring RCCs arbete.

Tid:

Kl. 16:45-17:00

§ 13 Övriga frågor

Föredragande:

Hur hanterar vi när olika diagnosområden/grupperingar önskar sponsring av
möten från RCC? Vi bör vara restriktiva vad gäller grupper som inte är under vårt
paraply.

Bilagor:

Ansökan till Vinnova ang biobankning och kvalitetsregister. Det behövs en
representant från RCC. Johan Ahlgren står med som representant från RCC.

Att göra-lista

§2 Beatrice skickar uppdragsbeskrivningen till CAR-T gruppen.

Beatrice Melin

§4 Anna-Lena och Boa kompletterar remissvaret till Socialstyrelsen. Beatrice
ansvarar för att det skickas in.
§6 Helena kontaktar Mia Westlund ang. remiss av NVP cervixcancerprevention.
§7 Alla chefer behöver göra en lägesrapport utifrån de regionala
nivåstruktureringsplanerna, vad är gjort, vad är inte gjort och viktiga slutsatser. Den
ska vara färdig till internatet.
Beatrice bjuder in Claes Jönsson till RCC Samverkansmöte i oktober.
§11 Beatrice kontaktar ansvariga aktörer inom läkemedelsområdet för ett möte om
biomarkörer.

