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RCC Samverkan - Video 
 
Datum för mötet: Fredag 16 mars 2018 

Kl. 11:30-13:00 

Plats för mötet SKL, Havet pl 12 

 
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 

Lena Sharp 

Tufve Nyholm 

Björn Zackrisson 

 

 
 
Tid: 
Kl. 11:30-12:30 

 

Föredragande: 
Tufve Nyholm,  

Björn Zackrisson 

 

Bilagor: 
 

 

§ 1 Beslutspunkt: Rapport från strålbehandlingsregistret, hur 
går det implementeringen? 

Tufve och Björn redovisade läget för strålbehandlingsregistret.  

 

 

 

Status: 

 Fungerande version av MIQA (mellanlager) finns på de flesta av landets kliniker 

men dataöverföring till INCA-radioterapi har bara kommit igång på några få 

centra. 

 Behövs lite vidare standardiseringsarbete samt utveckling för första fullt 

fungerande version. 

 Protonplaner går in i MIQA, men koppling till MOSAIQ (informationssystem för 

radioterapi) är inte klart än för protoner. 

 Planer som saknar struktur-set går in i MIQA, men rapporteringen är inte klar 

 Verktyg för intern uppföljning har tagits fram utifrån önskemål från 

Onkologichefsgruppen. Detta kan utvecklas ytterligare. 

 MIQA är installerat på majoriteten av alla kliniker. Vi jobbar aktivt med Lund, 

Göteborg, Kalmar, Uppsala, Örebro, Stockholm och Umeå för att skapa ett 

generellt verktyg som fungerar för alla de olika konfigureringar av vårdsystemen 

som används. 

 

Fokus det senaste året 

 Utveckling av internrapportering 
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 Den datatekniska lösningen ändras 

o Från Filestream till Blobbar 

o Jobbar på version som bygger på entity framework för enklare 

anpassning till ändrad omgivning (vårdsystem) 

 Massor med arbete med generalisering 

 

Fokus framåt 

 Vill gärna ta steget från projekt till drift under det kommande året.  

 Vidare standardisering 

 Fortsatt integrering av strålterapidata i andra kvalitetsregister (prostata, huvud-

hals, lunga, bröst osv). 

 

Spin-offs 

 Kliniska studier 

 AI 

 

Diskussion: 

Det krävs lokal monitorering av data innan den kan skickas in i MIQA. Hur mycket 

arbete som krävs beror bland annat på  hur väl man följer den gemensamma 

semantiken.  Man kan exportera data från klinikens radioterapi informationssystem 

till MIQA även om behandlingen inte är dosplanerad (t.ex. enklare palliativa 

behandlingar). Verktyget för intern uppföljning ska i princip redan gå att använda 

men projektgruppen måste aktivt stödja centra så att man ute på klinikerna kommer 

igång med användandet av INCA-radioterapi. 

Behövs en regionalt ansvarig? Det beror på hur man organiserat arbetet i respektive 

region. 

 

Beslut och ansvarig: 

Tufve och Björn återkommer med en första rapportering i december 2018 då det 

ska finnas data från åtminstone fem kliniker samt Skandionkliniken. 

Tid: 
Kl. 12:30-12:45 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

Bilagor: 
 

 

§ 2 Beslutspunkt: Prostataarbetet, Referensgrupp för 
workshop nr 1 

RCC har i uppdrag att samla de som har bäst kunskap kring PSA-prov och 

alternativ tilläggsdiagnostik och genomföra workshops med syfte att identifiera ett 

standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige. 

Ola Bratt är utsedd som projektledare och Gunilla Malm som biträdande 

projektledare. Ett första seminarium med inbjuden referensgrupp planeras den 4 

juni som ska svara på frågeställningen Hur åtgärdar man den oorganiserade  

testning i Sverige? Hur ser det ut idag, vilka modeller finns? 

RCC föreslog nedanstående referensgrupp: 

Studier/projekt: Mauritz Walldén, Jonas Hugosson, Henrik Grönberg, Göran 

Ahlgren 

Allmänmedicin: Håkan Fremhede UÖ, Gunilla Malm   

Radiolog: Jonas Wallström VGR 

Klinkem: Charlotte Becker S 

Processledare från vardera region: 

N: Johan Styrke 

UÖ: Ove Andrén 

SG: Marie Hjelm Eriksson, Anna Hägglund 
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SÖ: Mats Andén, David Robinson 

V: Ingela Franck-Lissbrant och Johan Stranne 

S: Olof Ståhl 

  

Patientföreträdare: Ove Persson N 

Prostataföreningen: får förfrågan om att utse en deltagare 

Sjuksköterska: Lovisa Strålöga 

Medicinsk sakkunnig/tjänsteman: Sven Oredsson 

 

 

Tid: 
Kl. 12:45-13:00 

 

 

Föredragande: 
Beatrice Melin 

 

Bilagor: 
 

§ 3 Punkt: Övriga frågor 

A) Information: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården/ansökan om medel.- 

Sjuksköterskor i cancervård kommer lämna in en ansökan om 

utbildningsworkshop kring levnadsvanor. Om de får tilldelade medel kommer 

de erbjuda utbildningen regionalt till kontaktssjusköterskedagar. 

B) Ny version av nationellt vårdprogram för  Hodgkins lymfom- en ny version 

som enbart gjort ändringar av redaktionell karaktär och inte förändrat 

rekommendationer (ej genomgått remissrunda) fastställdes. 

C) Styrgrupp inom Inera- för stöd och behandling ska ev en styrgrupp tillsättas. 

Om det finns önskemål från INERA att RCC ska delta så föreslås Björn 

Ohlsson.  

 

 


