Dagordning

RCC Samverkan - Video
Tisdag 20 mars 2018
Kl. 15:00 – 17:00
SKL, Utsikten pl 12

Datum för mötet:
Plats för mötet
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
Freddi Lewin

Frånvarande:

(Förnamn Efternamn, titel/org.)
(Förnamn Efternamn, titel/org.)

Tid:
Kl. 15:05-15:35

Föredragande:
Bo Alm

Bilagor:
Kommunikationsplane
ring 2018
Debattartikel kolon
Cancerdagen 2018

Tid:
Kl. 15:35-15:50

Föredragande:

§ 1 Beslutspunkt: Kommunikationsfrågor och Almedalen
A) Kontoinnehavare MyNewsdesk- Jana har varit avtalspart fram till nu. Hon går i
pension till våren. RCC Uppsala Örebro kan fortsatt ta ansvar. Christina Holm
blir ny avtalspart.
B) Nyhetsvärdering och hantering vid partiernas valutspel. Vi avhåller oss från att
referera enskilda partiers valutspel eftersom vi kan uppfattas som partiska i
debatten.
C) Kommunikationsplanering RCC Samverkan 2018. Boa har gjort en planering
som ligger på projectplace. Kommunikatörerna har fått dokumentet och gör
regional kommunikationsplanering utifrån denna. Boa skickar ut den för
reflektion om något saknas, tas upp på internatet.
D) Debattartikel tarmcancerscreening- Alla har lämnat synpunkter. Justeringar
föreslogs, Boa gör slutliga ändringar. Publiceras efter HSD och LD-nätverket
har hunnit diskutera frågan.
E) Cancerdagen Almedalen- Utkast finns. Två seminarier tisdag 3 juli i aulan på
Visby lasarett. 8.45-11.30. Beatrice och Boa jobbar vidare och tar kontakt med
föreslagna personer.

§ 2 Informationspunkt: ÖK kvinnors hälsa
ÖK inte klar ännu beräknas vara klar i vecka 13.

Dagordning
Helena Brändström

Bilagor:
Tid:
Kl. 15:50-16:00

Föredragande:
Bilagor:

Tid:
Kl. 16:00-16:30
30 min

§ 3 Punkt: Vårdprogram och SVF
Nytt vårdprogram för binjurebarkstumörer? Förslag från Jan Zedenius. RCC
samverkan är positiva till att starta ett vårdprogram för binjurebarkstumörer.

Beslut och ansvarig:
Jan Zedenius föreslås som ordförande förutsatt att jävsdeklaration godkänns. RCC
Sydöst blir stödjande. Helena tar kontakt med Jan och ber honom återkomma med
förslag på regionala representanter.

§ 4 Informationspunkt: Regional rapport/Kunskapsstyrning
Detta tas mer ingående på internatet. Vi har inte fått återkoppling från Mats
Bojestig angående RCC samverkans brev till SKS.

Föredragande:
Alla

Bilagor:
Tid:
Kl. 16:30-16:45

Föredragande:
Freddi Lewin

Bilagor:

Tid:
Kl. 16:45-17:00

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 5 Informationspunkt: Läkemedelsrapporten
Mätperioden påbörjades i januari. Därför är få data inrapporterade. Det är inte alla
landsting som kommit igång, men det ser ut som en bra start.
Fördelningsnyckeln diskuteras.

Beslut och ansvarig:
Beatrice förtydligar när inmatningsperioden ska vara gjord och skickar sedan ut
fördelningsnyckeln. AKI får i uppgift att ta fram enhetliga mallar för att hämta
regionala data för nationell sammanställning samt hur information ska hämtas ur
diagnosspecifika patientöversikter. Arvid tar kontakt med aktuella registerhållare
och statistiker för att påbörja arbetet.

Informationspunkt: Övriga frågor
A) Data som rapporterats in från landsting utanför Stockholm i
läkemedelsregistret? Hur får landsting utanför Stockholm ut sina data?
Varje landsting behöver själva begära ut sina data. Ska de användas externt
behövs etiskt tillstånd. Det går inte att fortsätta registrera i registret för andra
landsting än Stockholm.
B) Styrgrupp Nationell Protonterapi (=beslutstöd till ledningen för
Skandionkliniken) forskningsråd. Peter Daneryd på Skandionkliniken önskar
två representanter i Skandions forskningsråd. Beatrice kontaktar Peter för
förtydligande, bordläggs.
C) Cervixcancer nivåstrukturering, diskussion angående omvårdnadsrepresentant.

Dagordning
Carina Rundström nomineras in som omvårdnadsrepresentant. RCC samverkan
är enig om att inte adjungera in fler personer. De regionala representanterna
har i uppgift att förankra frågorna regionalt.
D) Magnus Nilsson, KS; Huddinge blev enhälligt nominerad och vald av NREVs
egna styrgrupp som registerhållare. Styrgruppen har önskat RCC samverkans
synpunkter på beslutet. Vi ställer oss positiva till valet av Magnus Nilsson

Att göra
lista

§1 Boa skickar ut kommunikationsplan samt färdigställer debattartikeln om
screening. Beatrice och Boa jobbar vidare med Almedalsseminariet och tar kontakt
med föreslagna personer.

§3 Helena tar kontakt med Jan och ber honom återkomma med förslag på
regionala representanter.

§5 Beatrice färdigställer fördelningsnyckeln och skickar sedan ut den. AKI får i
uppgift att ta fram enhetliga mallar för att hämta regionala data för nationell
sammanställning samt hur information ska hämtas ur diagnosspecifika
patientöversikter. Arvid tar kontakt med aktuella registerhållare och statistiker för
att påbörja arbetet.

