Dagordning

RCC Samverkan - Video
Tisdag 15 maj 2018
Kl. 08.00 – 09.30
Videomöte

Datum för mötet:
Plats för mötet
Närvarande (beslutande):

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

Närvarande (övriga):

Helena Brändström
Bo Alm
Arvid Widenlou Nordmark
Anna Strömgren
Jonathan Lind-Martinsson
Anna Verdoes

Tid:
Kl. 08:00-08:05

§ 1 Beslutspunkt: Minnesanteckningar
Minnesanteckningar är inte klara från förra mötet den 8 maj

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:
Tid:
Kl. 08:05-08:15

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 2 Diskussionspunkt: Internat 21/11 krockar med
kunskapsstyrning vård
Konferensdagen för kunskapsstyrning krockar med RCCs höstinternat i Umeå. Ska
RCC flytta på internatet för att samverkansgruppen ska kunna medverka vid
konferensen?

Beslut och ansvarig:
RCC beslutar att datumen för RCC-internatet står fast men att de RCC som kan
skickar ersättare eller annan person till konferensdagen för kunskapsstyrning den
21 november.

Tid:
Kl. 08:15-08:30

Föredragande:
Beatrice Melin

§ 3 Diskussionspunkt: Patientmedverkan. Vilka saker vill vi ta
med till RCC-dagsmötet?


Sammansättning av patientråden: Hur länge sitter man i patientråden,
mandatperiod? Hur får man en bra representation från

Dagordning
patientföreningar/anhöriga/icke föreningsansluta patienter? Vems mandat
sitter man på?

Bilagor:
Skrivning från PNR
väst



Hur får vi mer arbete närmare patienten och i processerna? Arbetsgrupper?
Annat sätt?

Beslut och ansvarig:
RCC diskuterar ovanstående under mötet med patientföreningarna på RCC-dagarna

Tid:
Kl. 08:30-09:00

Föredragande:
Anna Strömgren
Jonathan LindMartinsson
Margareta Eriksson

Bilagor:

§ 4 Informationspunkt: TLV - hur samverkar vi i
läkemedelsstrategin
TLV har i sitt regleringsbrev ett uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting genomföra en pilot i syfte att utveckla ett kvalitetsregister för
uppföljning av läkemedelsanvändning inom cancerområdet på nationell nivå.
TLV informerade om uppdraget där RCCs läkemedelsregister skulle kunna vara till
stor hjälp för att kunna utvärdera läkemedels nytta och kostnadseffektivitet.
TLV kommer att göra en pilot med PD-1 hämmare för malignt melanom där man
ska undersöka vad man kan få ut av RWD-data (real world data).
Inom ramen för forskningsprojekt med Stockholm undersöker TLV vilken
merinformation som förutom variablerna i registret kan behövas.

Diskussion:
RCC samverkan är positiva till ett samarbete kring vissa läkemedel men ser nu
behov att arbeta främst med att få igång nya cancerläkemedelsregistret väl och att
alla kliniker som rapporterar in först måste få begrunda och analysera sina data. När
vi har välfungerande inrapportering och bra data så är vi intresserade av att
samverka. Viktigt med en gemensam kommunikation kring detta och att TLV
funderar på vad i deras arbete som kan kommuniceras till klinikerna, så att
samarbetet ger ett mervärde även för inrapportörerna.

Tid:
Kl. 09:00-09:15

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

§ 5 Informationspunkt: Foundation One och
läkemedelsanvändning
Foundation one är ett diagnostiskt genetiskt test för mutationer som är drivande för
cancer. Testresultatet ger information om vilka läkemedel som kan användas mot
de target som tumörens mutationer utgör. NT-rådet vill inhämta RCCs i
samverkans åsikt kring användningen av testet.

Diskussion:
Testet är konceptuellt tilltalande men orsakssambandet mellan mutation, target och
klinisk behandlingseffekt är för närvarande inte tillräckligt stark. RCC
rekommenderar starkt att det endast används inom ramen för kliniska studier sk
basket trials där man nogsamt utvärderar effekten. För vissa läkemedel ser man
effekt inom många cancertyper om man har samma genmutation, men inte inom
andra.

Tid:

§ 6 Informationspunkt: Övriga frågor:

Dagordning
Kl. 09:15-09:30

Föredragande:
Beatrice Melin

Bilagor:

SBU-utredning om MR vid prostatacancer. Helena har diskuterat ett upplägg
med SBU där SBU ansvarar för framtagande av underlag och där experter från
vårdprogramgruppen endast deltar i avgränsningsarbetet (PICO-formulering), följt
av en workshop för analys av data. Arbetet blir en pilot kring hur vi kan ta fram
fördjupande underlag för vissa frågeställningar. RCC samverkan ställer sig positiv
till förslaget.
RCC samverkan ställer sig positiv till förslaget men med följande reservation:
lämplig användning för arbetssättet framgent, tidsåtgång inklusive efterarbete och
kostnad måste utvärderas. RCC har idag inte budgetramar för bredare införande av
detta arbetssätt.
Helena tar kontakt med SBU och vårdprogramgruppens ordförande för vidare
diskussion om pilotprojektets genomförande.
Nationellt vårdprogram malignt melanom fastställs.
Cervixcancerscreening- information om kvalitetsregisterarbetet delges av Bo Alm

