Minnesanteckningar

RCC Samverkan – Videomöte
Tisdag 5 februari 2019
Kl. 13.00 – 17.00
Video

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

Beatrice Melin
Anna-Lena Sunesson
Lena Sharp
Lisa Rydén
Srinivas Uppugunduri
Johan Ahlgren
Thomas Björk Eriksson

Närvarande (övriga):

Helena Brändström
Bo Alm
Arvid Widenlou Nordmark
Eva Hammerlid
Gunnar Eckerdal
Torbjörn Eles
Ulf Lönnqvist
Ralf Segersvärd
Hans Hägglund

Tid:
Kl. 13.00-13.15

§ 1 Beslutspunkt: Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna fastställdes.

Föredragande:
Helena Brändström

Tid:
Kl. 13.15-13.30

Föredragande:
Alla
Beatrice Melin

Tid:
Kl. 13.30-14.00

Föredragande:
Torbjörn Eles

§ 2 Objektsavtal som behöver uppdateras
De objektsavtal som finns för t.ex. INCA-förvaltning, regimbibliotek och
Cancerstudier i Sverige behöver ses över för ställningstagande till revision.

Beslut och ansvarig:
De RCC som har ett objektsavtal bedömer eventuellt revideringsbehov och lägger
in dem som handlingar till nästa RCC samverkansmöte.

§ 3 Kommunikation
Almedalen 2019: Lokal finns bokad på Visby lasarett. Det finns flera möjliga
ämnen t.ex. Väntetidsmålet ur flera aspekter (hur uppnår vi målet, medicinska
aspekter på väntan, nordisk utblick, hur var införandeprocessen i de olika länderna),
nära vård, screening ur socioekonomiska och hälsoekonomiska perspektiv,
nationella programområden (NPO) m.m.
Beslut: Johan Ahlgren, Hans Hägglund, Bo Alm, och Jesper Törnlund blir en
arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram ett förslag till program och föreslå dag till
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nästa RCC samverkansmöte. Programmet bör vara en halvdag med maximalt tre
programpunkter.
Förstudie driftmiljö cancercentrum.se: Bo Alm presenterar en förstudie som
tittat på framtida driftmiljö för cancercentrum.se. Nuvarande objektsavtal har löpt
ut. Utredaren presenterar driftsmässiga och ekonomiska fördelar med att flytta ut
webben från INCA och föreslår att flytta driften till en molnbaserad miljö
(Microsoft Azure), överföra driftsansvaret för webbplatsen till en upphandlad
förvaltnings- och utvecklingspartner samt förlägga en samlad teknisk och
redaktionell förvaltningsledning till SKL.
Beslut: Definitivt beslut i frågan tas vid nästa RCC samverkansmöte. Bo skickar
rapporten till infrastrukturkonsulterna för eventuella synpunkter, med önskemål om
svar inom en vecka. Bo får klartecken att förbereda en upphandling av Azurelösningen via SKL förutsatt att infrastrukturkonsulterna inte har några allvarliga
invändningar.

Tid:
Kl. 14.00-14.45

Föredragande:
Gunnar Eckerdal
Eva Hammerlid

§ 4 Vårdprogram och SVF-frågor
Beslut: Fastställande av vårdprogrammet för cancerrehabilitering: I den nya
reviderade versionen finns ett nytt kapitel om prehabilitering, uppdaterade
skrivningar om kylmössa och smärta relaterat till cytostatika-neuropatier. Ett nytt
avsnitt om långtidsuppföljning efter cancerbehandling och organisation av det finns
också med. Vårdprogrammet fastställdes.
Beslut: Fastställande av vårdprogrammet för huvud- och halscancer.
Vårdprogrammet har genomgått den första revisionen sedan 2015. Viktiga
förändringar är anpassning till TNM 8, integrering av SVF och mer likriktad
behandling nationellt. Nya immunterapipreparat som andra linjens behandling har
också tillkommit. Vårdprogrammet fastställdes.
Beslut: Fastställande av modell för uppföljning och rehabilitering i
vårdprogrammen. Modellen som innebär ett antal fasta rubriker i
vårdprogrammens uppföljningskapitel fastställdes med förutsättning att ett
förtydligande görs om att bilagorna om behandlingssammanfattning är frivilliga för
grupperna att använda; många gånger finns redan en framtagen sådan.
Beslut: Förändring av remissförfarande för vårdprogram. RCC i samverkan
beslutade att de vårdprogram som reviderats ska gå på en sammanslagen
remissrunda till både profession och regioner, medan nya ska gå på två separata
remissrundor så som tidigare. Ändringen gäller från och med 15 april. Förfarandet
utvärderas i januari 2020. Helena ansvarar för information om detta till
remissinstanser, vårdprogramhandläggare och vårdprogramsordföranden samt tar
fram en mall för nationell konsekvensbeskrivning.
Beslut: Stödjande RCC för vårdprogrammet för palliativ vård. Ett möte för att
rekonstruera den nationella vårdprogramgruppen för palliativ vård och för att
diskutera revidering kommer att hållas den 28 mars. RCC i samverkan beslutade att
stödjande RCC för palliativ vård fortsättningsvis kommer att vara RCC Norr.
Beslut: Uppstart för nationellt vårdprogram för merkelcellstumörer:
Önskemål om att starta ett nationell vårdprogram för merkelcellstumörer har
inkommit från Viveca Björnhagen Säfwenberg. RCC i samverkan är positiv till
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detta och föreslår Viveca Björnhagen Säfweberg som ordförande förutsatt en
godkänd jävsdeklaration. Helena efterfrågar Vivecas jäv som bedöms vid
kommande möte då även ställning tas till resterande representanter i gruppen.
Beslut: Specialitetsföreningarnas representation i vårdprogramgrupper –
förslag från SDKO: Önskemål har framförts om att det alltid ska utses
representation från berörda specialitetsföreningarna i vårdprogramgrupperna. Det
skulle kunna innebära många specialitetsföreningsrepresentanter i varje
vårdprogramgrupp. Eftersom RCC redan har ett mycket gott samarbete med
specialitetsföreningar och eftersom förslaget skulle innebära ett kraftigt utökat
administrativt förfarande avslås förslaget.
Ny representant i skelett- och mjukdelssarkomgruppen: David Wennergren är
ny regional representant från RCC väst.
Nya representanter i analcancergruppen: Susanne Ottosson är ny representant
från RCC väst och Calin Radu från RCC Uppsala Örebro.
Jävsfråga från Magnus Rizell: Magnus önskar RCCs bedömning om deltagande
vid seminarium arrangerat av industrin. Som ordförande i nationella
vårdprogramgruppen ska eventuell ersättning gå till kliniken. Vad gäller
engagemang av kvalitetsregister är det CPUA för registret som bör ta ställning.
Beslut om uppdragsbeskrivning för nationell kvalitetssäkringsgrupp för SVF:
Den föreslagna uppdragsbeskrivningen fastställdes.
Möte med digitala vårdgivare: Digitala vårdgivare remitterar patienter till SVF i
alla landsting. Helena föreslår ett gemensamt lärandemöte med digitala vårdgivare,
Vårdanalys som gör sin digitala utredning, Emma Spak, RCC-chefer och regionala
processledare. RCC i samverkan är positiva till förslaget. Helena försöker hitta en
mötesdag under våren.

Tid:
Kl. 15.00-15.45

Föredragande:
Arvid Widenlou
Torbjörn Eles
Ulf Lönnqvist

§ 5 AKI-frågor
Beslut: Behov av extrafinansiering av GAS-projektet: GAS-projektet behöver
extra finansiering för att färdigställa integrationer till externa IT-system. RCC
Stockholm-Gotland kan finansiera den extra kostnaden.
Information: AKIs uppdrag: Arvid presenterar ett utkast där AKI och
registersamordnarens uppdrag läggs ihop, registersamordnaren leder arbetet. Arvid
tar emot synpunkter på uppdragsbeskrivningen och den tas upp för beslut på nästa
RCC samverkansmöte.
Information: Stödteamsarbete: En checklista finns framtagen för vilka aktiviteter
som RCC bör stötta. Varje RCC behöver använda checklistan i sitt arbete för att
arbeta på ett mer likartat sätt. Respektive AKI-medlem ansvarar för att arbete enligt
checklistan implementeras.
Ett förslag runt ett Nationellt uppdrag rörande registeradministratörers arbete med
kvalitetsregister i INCA är under utarbetande. Uppdraget syftar till att skapa ett
samordningsforum för att ta initiativ till, driva på och följa utveckling och
samordning av nationella registeradministratörers arbete med kvalitetsregister.
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Tid:
Kl. 15.45-16.00

Föredragande:
Beatrice Melin

Tid:
Kl. 16.00- 16.30

Föredragande:
Beatrice Melin

Tid:
Kl. 16.30-17.00

Föredragande:
Alla

§ 6 Beslut: Nationell arbetsgrupp för mammografi, uppdrag
och representation
Karin Leifland går i pension. Ny ordförande är Joakim Ramos. Övriga
representanter behöver ses över. Förslag på nya representanter skickas till Helena
och gruppens sammansättning fastställs vid nästa möte. Joakim får i uppgift att se
över uppdragsbeskrivningen och komma med förslag till revidering. Beatrice
kontaktar Joakim som också bjuds in till möte i april eller maj.

§ 7 Diskussion: Läkemedelsregistrering
Beatrice har skickat ut ett PM angående läkemedelsregistreringen till alla chefer.
En av frågeställningarna är om det finns förutsättningar för ett nationellt register.
Några juridiska frågeställningar för delad användning av information mellan olika
register behöver belysas. Arvid tar kontakt med Manolis Nymark för diskussion
och klargörande. Skriftliga svar från alla ska skickas in till Tove Kongsvold senast
den 1 april och frågan diskuteras sedan på internatet den 9–10 april.

§ 8 Övriga frågor
Utbildningsmaterial Graviditet och cancer – RCC samverkan tar med sig
frågan. En vägledning för graviditet och cancer har tagits fram inom ramen för
överenskommelsen för kvinnors hälsa. Vägledningen har varit på remiss och
kommer att fastställas i vår. Ett RCC behöver vara stödjande för kommunikationsoch utbildningsinsatser. Cheferna tar hem frågan och återkommer med besked den
12 mars.
Nytt datum för screeningdag med Socialstyrelsen: Socialstyrelsen behöver byta
datum på tilltänkt möte den 10 maj. Av de föreslagna datumen kan Johan och
Thomas representera RCC samverkan den 28 maj. Helena återkopplar till
Socialstyrelsen.
Bristen på hälsoekonomiska analyser för våra vårdprogram:
Vårdprogramgrupperna har inte kompetens att göra hälsoekonomiska analyser. Om
frågan uppstår i något vårdprogram lyfter vi det till Socialstyrelsen eller SBU med
önskemål om hjälp. Vid läkemedelsfrågor kan TLV kontaktas.
Ny förordning beslutat – ansökningstid Socialstyrelsen: Förordningen börjar
gälla den 19 februari och Socialstyrelsen kommer sedan ut med direktiv om hur
man ansöker.
Förnyat uppdrag och byte av ordförande i nationella
kontaktsjuksköterskegruppen: Bodil Westman avgår som ordförande i gruppen.
RCC i samverkan utser Katja Voullet Carlsson till ny ordförande. Beatrice
kontaktar Katja och ber henne att skicka in ett förslag till uppdragsbeskrivning till
Tove. Uppdragsbeskrivningen tas upp på kommande RCC samverkansmöte.
Ny digital vårdmiljö (Cerner) i Region Skåne – effekt på arbetet med
patientöversikter och kvalitetsregister: Cerner anser att kvalitetsregister och
patientöversikter inte är juridiskt möjliga att koppla till det nya systemet i syd. RCC
Syd försöker få till ett möte med Cerner för att diskutera detta.
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Verksamhetschef RCC Syd: Lisa Rydén slutar som chef i RCC Syd den 31 mars.
Maria Rejmyr Davis går in som tillförordnad.
Beatrices medskick till framtida arbete: Beatrice tackar för sig och önskar att
RCC i samverkan fortsätter på inslagen väg med att ha lösningsinriktade
diskussioner och fortsätta att driva angelägna frågor på cancerområdet.

Att göra lista
§2 De RCC som har ett objektsavtal bedömer eventuellt revideringsbehov och
lägger in dem som handlingar till nästa RCC samverkansmöte.
§3 Johan Ahlgren, Hans Hägglund, Bo Alm, och Jesper Törnlund tar fram ett
förslag till Almedalsprogram och val av dag till nästa RCC samverkansmöte.
§4 Helena ansvarar för information om förändrade remissrutiner till
remissinstanser, vårdprogramhandläggare och vårdprogramsordförande samt tar
fram en mall för nationell konsekvensbeskrivning.
§4 Helena försöker hitta en mötesdag med digitala vårdgivare under våren.
§6 Beatrice kontaktar Joakim angående förslag till uppdragsbeskrivning och bjuder
in honom till möte i april eller maj.
§7 Respektive RCC-chef skickar skriftligt svar på Beatrices PM angående
läkemedelsfrågan. Svaret skickas in till Tove Kongsvold senast den 1 april.
§8 Cheferna tar hem frågan angående kommunikativt stöd för cancer och
rehabilitering och återkommer med besked den 12 mars.
§8 Beatrice kontaktar Katja och ber henne att skicka in ett förslag till
uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskegruppen till Tove.
Uppdragsbeskrivningen tas upp på kommande RCC samverkansmöte.

