Minnesanteckningar

RCC Samverkan – Video
Datum för mötet:

Tisdag 7 maj 2019
Kl. 13.00 – 17.00

Närvarande (beslutande):

Hans Hägglund
Anna-Lena Sunesson
Lena Sharp
Maria Rejmyr-Davis
Srinivas Uppugunduri
Johan Ahlgren
Thomas Björk Eriksson

Närvarande (övriga):

Helena Brändström
Bo Alm
Arvid Widenlou Nordmark
Gunilla Gunnarsson
Anna Verdoes
Björn Ohlsson
Freddi Lewin
Gunilla Enblad
Torbjörn Eles

Frånvarande:

Michael Dahlberg

Tid:
Kl. 13.00-13.15

Tid:
Kl. 13.15-14.00

Föredragande:
Gunilla Gunnarsson

§ 1 Fastställande av minnesanteckningar
Minnesanteckningarna från 29 april är inte klara, skickas ut via mejl.

§ 2 Nivåstrukturering
Beslut: RCC Samverkan föreslår högst 3 enheter för fertilitetsbevarande
trachelektomi och ger Gunilla i uppdrag att ta det förslaget vidare till
Socialstyrelsen. Innan beslut tas kring hysterektomi + brachyterapi föreslås att
underlaget kompletteras med vaginalcancer. Gunilla kontaktar sakkunniggruppen
och ger dem i uppdrag att komplettera sakkunnigrapporten med vaginalcancer inför
RCC Samverkans första höstmöte.
Beslut: RCC Samverkan stödjer sakkunniggruppens förslag om två
referenscentrum för medulloblastom och intrakraniella germinalcellstumörer och
regional nivåstrukturering av intramedullära tumörer. Gunilla tar med förslaget om
nationella referenscentrum till Socialstyrelsen. Det innebär att RCC behöver arbeta
vidare med förslaget om regional nivåstrukturering och samverkande
neurokirurgiska kliniker.
Beslut: Sakkunnigrapport nr 3, Huvud-hals, finns i handlingarna. Arbetsgruppens
bedömning kommer efter 10 maj. Underlagen tas upp på junimötet för beslut om
vidare handläggning.
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Beslut: Förslag till sakkunniga till Socialstyrelsens grupp om neuroendokrina
tumörer tas upp den 10 juni. Vad gäller sakkunniga avseende glomustumörer
ifrågasätter RCC Samverkan om det överhuvudtaget ska bli en sakkunniggrupp för
en så liten patientgrupp. Gunilla får i uppdrag att kontakta Socialstyrelsen och
ifrågasätta detta.

Tid:
Kl. 14.00-14.30

Föredragande:
Freddi Lewin

§ 3 Beslut: ny läkemedelsrapport
Benämningen på rapporten är ”Användning av nya cancerläkemedel” och
benämningen på den generiska läkemedelsrapporteringen är ”Register för
cancerläkemedel”.
Det återstår en del arbete innan rapporten är klar.
Beslut: Johan och Ann-Sofie Fyhr får i uppdrag att slutföra rapporten. Boa ansvarar
för layout. Målsättning är att publicera rapporten innan maj månads utgång.
Uppdragsbeskrivningen för NAC behöver förtydligas angående ansvar och innehåll
i rapporten. Hans ser över uppdragsbeskrivningen och återrapporterar på junimötet.

Tid:
Kl. 14.45-15.00

Föredragande:
Boa och Johan

§ 4 Kommunikation
Almedalen: praktisk planering pågår och paneldeltagare är tillfrågade. Marie
Morell har tackat nej. Vi har inte fått klartecken om Lena Hallengrens medverkan
ännu.
För seminarium två har vi skickat ut förfrågan men inte fått svar ännu. Jörgen
Månsson från Carlanderska sjukhuset kan vara ett alternativ om vi inte får en
representant från Christinakliniken. Jan Haak har tackat ja till att delta som
patientrepresentant.
Insändare Dagens medicin: Bo arbetat igenom Johans utkast, främst inledningen.
Johan har också bearbetat utkastet ytterligare. Beslut: Bo tar kontakt med Dagens
medicin för att höra om de är intresserade av artikeln. Alla RCC-chefer samt Hans
skriver under.
Status för eventuell artikel kring flexibel sjukskrivning: Bo har haft dialog med
Gunnar Eckerdahl. Ett bättre alternativ är att be om ett uppföljande möte med
ansvarig utredare. Beslut: Hans tar kontakt med Socialdepartementet.
Representanter för PNR bör också bjudas in för deltagande om vi får till stånd ett
sådant möte. Direktiven till utredningen behöver läsas igenom innan.

Tid:
Kl. 15.00-15.30

§ 5 Beslut: Vårdprogram och SVF
Vårdprogrammet för Peniscancer fastställdes.

Föredragande:
Helen Brändström

Tid:
Kl. 15.30-16.00

Föredragande:
Gunilla Enblad

§ 6 Information: Rapport från CAR-T-gruppen
Två kommersiella produkter (Kymriah® och Yescarta®) är godkända i EU.
Arbetsgruppen har träffats ett antal gånger och diskuterat hur man ska förbereda ett
sjukhus för behandling med CAR-T-celler. En manual för behandling med CAR-Tceller har tagits fram och arbetsgruppen har förberett arbete med hur nationella
MDK kan organiseras. Gruppen har haft kontakter med NT-rådet. För närvarande
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pågår prisförhandlingar mellan NT-rådet och Gilead/Novartis. CAR-T-cellsgruppen
avvaktar NT-rådets beslut.

Tid:
Kl. 16.00-16.30

Föredragande:
Arvid Widenlou
Nordmark och
Torbjörn Eles

Tid:
Kl. 16.30-17.00

§ 7 Information: AKI-frågor
Information om INCA- och kvalitetsregisterutvecklingen under 2018 och
utvecklingsplan 2019:


Utvecklingen är fördelad på ca 50 % nyutveckling, 40 % förvaltning och 10 %
felrättningar. Största utvecklingsområdena under 2018 har varit Shiny, Nya
sammanställningen, IPÖ och GDPR.



Mängden utvecklingsärenden som kommer in är i balans till antalet ärenden
som utvecklas. Utvecklingsgruppen i Karlstad har ökats med 50 % av en resurs
för att bättre kunna möta efterfrågan.



Registerutveckling planerad för 2018 har följt plan. Personalomsättningen har
varit mycket låg vilken har gett en god utvecklingstakt. Allt fler register byggs
om i react vilket skapar moderna och förvaltningsbara register. Bättre verktyg
skapar allt bättre utvecklingsförutsättningar.



Övrig utveckling under 2018 är t.ex. INCA Patientöversikt som påbörjades i juli
2018, nytt PROM/PREM-verktyg som möjliggör symtommonitorering, ny
lösning för interaktiva årsrapporter, tex https://statistik.incanet.se/Brostcancer/.



Prioriterad utveckling från registerstyrgrupperna för 2019 ryms i
utvecklingsplanerna för respektive utvecklingsgrupp. Möjligt behov av
omprioritering från aktuell plan är utveckling av system för organiserad PSAtestning.



IT-rådets uppdragsbeskrivning har uppdaterats. Vilka som ingår i IT-rådet bör
läggas ut på webben.



IT-vision för RCC och kunskapsstyrningen för cancer: Vi fortsätter
diskussionen på internatet. Automatisk överföring är en högt prioriterad fråga
för RCC samverkan.

§ 8 Övriga frågor


Ordförandeskap PROM/PREM-gruppen: Frågan bordläggs och tas upp igen
22 maj.



Extra RCC samverkan i juni: Mötet blir ett videomöte den 25 juni kl. 15.00–
17.00 och kommer att ägnas åt diskussion av överenskommelse.



Diskussion om barncancerområdet: Hans föreslår den 11 juni kl. 8–10 till
sektionscheferna för barncancercentrum. Respektive RCC-chef bjuder in sin
processledare.



Överenskommelsen för kvinnors hälsa: Överenskommelsen är klar.
Bäckenrehabiliteringsprojektet fortsätter som planerat. RCC Väst ansvarar för
utbildningsinsatser kring graviditet och cancer.

Föredragande:
Hans Hägglund

Bilagor:
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Att göra-lista

Fråga till nästa möte: Besluta om nationell arbetsgrupp för organiserad
prostatacancertestning.

§2 Gunilla kontaktar sakkunniggruppen och ger dem i uppdrag att komplettera
sakkunnigrapporten med vaginalcancer inför RCC i samverkans första höstmöte.
Gunilla tar kontakt med Socialstyrelsen angående RCC samverkans
rekommendation kring medulloblastom och intrakraniella germinalcellstumörer
samt återkopplar diskussionen om glomustumörer.
§3 Johan och Ann-Sofie Fyhr får i uppdrag att slutföra arbetet med
läkemedelsrapporten. Bo ansvarar för layout.
§4 Bo tar kontakt med Dagens medicin angående publikation av artikel. Hans tar
kontakt med Socialdepartementet om möte angående flexibel sjukskrivning.

