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RCC samverkansmöte 2013-06-12 kl 10-16 SKL
Närvarande: Nils Conradi, Lars Holmberg, Mef Nilbert, Beatrice Melin, Hans
Starkhammar, Nicole Silverstolpe, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm
(kommunikatör), Emelie Ljunggren (sekreterare), Björn Strander och Maria
Prigorowsky punkt 1,Anders Thulin och Anna-Lena Sunesson punkt 2, Rolf
Hultcrantz punkt 3, Mårten Wirén, punkt 4.

Gunilla hälsar alla välkomna till dagens möte

1. Rapport från Nationella arbetsgruppen
cervixcancerprevention
Björn Strander föredrar genomfört arbete i enlighet med uppdragsbeskrivning. (Se
bilaga 1+ nyckelvariabler)
Inventering har utförts enligt särskild mall. I samtliga regioner i landet pågår
vårdprogramsarbete. Regionala mål har upprättas för arbetet under 2013-2014. Det
behövs konkreta handlingsplaner för att målen ska nås. Alla i arbetsgruppen har
formell status som processledare. Det finns regional samordnande barnmorska i VGR
och Skåne.
Det nya sammanslagna nationella registret för cervixcancerprevention startade i juni
2012, NACx ingår i styrgruppen. Godkännande och anslag av SKL gavs för 2013.
Erbjudande skickades ut till landstingen om att ansluta sig kostnadsfritt till
delregistret Cytburken. Överenskommelser skrivs med de landsting som anmält
intresse i tur och ordning eftersom arbetet med anslutning tar viss tid.
Arbetsgruppen har i uppdrag att bevaka utvecklingen inom det preventiva området.
Vaccinfrågan har följts noggrant. Regionalt har det varit svårt att se hur landstingen
jobbar med frågan. Debattartiklar har skrivits lokalt, regionalt och nationellt.
Equalis nationella expertgrupp har arbetsgruppen använt som expertgrupp.
Övrigt som arbetsgruppen åstadkommit
Saker som behöver lösas:




Stöd i processledarskapet, utbildning, stöd, avgränsning.
- Efterfråga mer regionala planer.
Regionala stödfunktioner – barnmorska som spindel i nätet.
Finansiering av kvalitetsregistret, enbart SKL? Ökad finansieringsgrad från
RCC? Landsting/regioner?
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Beslut: Samverkansgruppen uppdrar åt Björn att ta fram ett underlag i frågan om
HPV-screening, ett underlag som arbetsgruppen är överens om och som kan utgöra
underlag för artikel från RCC-cheferna.
Samverkansgruppen uppdrar åt Björn och Gunilla att se över och uppdatera
arbetsbeskrivningen för arbetsgruppen och förelägga RCC i samverkan ett förslag.
Pia Collberg utses till ordinarie representant i arbetsgruppen från RCC norr.

2. Nivåstrukturering, nuläge i rapporten
Sedan senaste mötet när nivåstrukturering diskuterades har Anders, Anna-Lena,
Gunilla, Boa och Lars haft en arbetsdag och den preliminära rapporten har
omdisponerats. Aktuell version ligger i handlingarna till dagens möte.
Reaktionerna från Hälso- och sjukvårdsdirektörerna var att patientperspektivet måste
bli bättre. Innan remiss går ut ska remissen stämmas av med Hälso- och
sjukvårdsdirektörerna. Remissen ska gå via respektive RCC.
Medlemmarna i de olika expertgrupperna upplever det som svårt att hantera arbetet.
Medlemmarna i grupperna efterlyser en bredare beskrivning på vad deras roll är.
Delen om kansliets arbete har ännu inte skrivits i rapporten men det kommer behövas
en projektledare för att styra upp arbetet i expertgrupperna.
Beredningen och remissrundorna i de olika regionerna diskuteras. Det upplevs som
svårt att skicka ut förslag och nominering i en och samma remiss. Ett stort
egenintresse finns i att svara på remissen.
Beslut:
Samverkansgruppen fastslår att rapporten på det vis den i dagsläget är upplagd är på
rätt väg.
Den beredningsgrupp vi väljer ska ha två patientrepresentanter.
Alla uppmanas skicka in ev synpunkter till Anders.

3. Rapport från pågående studiearbete gällande
tarmcancerscreening
Rolf Hultcrantz föredrar hur projektet fortlöper.
En koloskopigrupp har bildats och de jobbar utifrån projektets uppdrag med olika
delar. Rolf hoppas att alla landsting ska komma igång samtidigt vid årets slut. Klart är
att vi får testet för blod i avföringen gratis från företaget då det är första nationella
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studien i Sverige. Analysen kommer att ske på samma lab som Stockholm Gotland
använder.

4. Region Skånes revisorer ställer frågor till RCC cheferna
Region Skånes revisorer granskar just nu RCC syd och Mårten Wirén har med
anledning av det begärt att få komma till samverkansgruppen. Samtliga RCC chefer
ger sina synpunkter kring sex frågor som utsänts före mötet. Frågorna handlar om
förbättringar i cancervården, mål, uppföljning och utveckling.

5. Utvärdering av RCC-dagarna och planering för ev.
fortsättning eller ej
RCC-dagarna i Linköping hade samlat många deltagare. Programmet dag 2 gav en bra
bild av det arbete som pågår.
Workshops för specifika grupper kombinerat med allmänt program om RCCs arbete
för alla diskuterades. Bra om RCC-cheferna medverkar i stor utsträckning.
Beslut:
RCC i samverkan är överens om att det ska vara en fortsättning på RCC dagarna och
Nicole uppdras att prata med Roger då det är Stockholm – Gotlands tur att eventuella
hålla i arrangemanget.

6. Vp-frågor- brev från ssk omvårdnad
Frågan är omhändertagen. Bea har givit svar och Helena Brändström har talat med
Jonas Bergh och gruppen har bjudits in till att delta i kommande revision av
vårdprogrammet.

7. Nationell arbetsgrupp prevention
Ett förslag till arbetsgrupp var utsänt. Maria Prigorowsky stöttar gruppen under
höstens arbete fram till 31 december.
Beslut:
Samverkansgruppen beslutar om följande uppdrag och ingående representanter
( bilaga 2):
Specifikt uppdrag




Stöd till implementering av TobaksRIV i regionerna.
Stöd till vårdprogramgrupperna för att föra in preventionsdimensionen i
nationella vårdprogram.
Vara rådgivande till samverkansgruppen i förhållningssättet till ”Tobacco end
game” och andra liknande initiativ från nationella aktörer.
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Ta fram en baslinjerapport för beteendeprevention för ställningstagande till
fortsatt arbete inom området.

RCC samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för
prevention :

Ordförande :

Anna Friberg

Syd:

Anna Friberg

Norr:

Maria Falck

Stockholm-Gotland:

Sven Törnberg

Sydöst:

Jolanda van Vliet

Väst:

Shirin Bartholdsson

Uppsala- Örebro:

Helena Brändström

Stödjande RCC:

Syd

Gunilla ber Anna Friberg om jävsdeklaration( utfört).

8. Radioterapigruppen – uppdrag och representanter
Ett förslag till arbetsgrupp var utsänt.
Beslut:
Samverkansgruppen beslutar om följande uppdrag och ingående representanter:
Specifikt uppdrag
Arbetsgruppen ska på nationell nivå lägga grunden för kvalitetsregister för strålterapi
på INCA plattformen. Arbetsgruppen är huvudansvarig för att ta fram specifikation på
vad strålterapiregistret ska innehålla. Arbetsgruppen ska samverka med befintliga
grupper för att ta fram och förankra gemensam nomenklatur för riskorgan och
behandlingsvolymer, inkluderande både specifikation av namn och anatomisk
tolkning. Vidare så ska arbetsgruppen samverka med befintliga projekt och
kvalitetsregister rörande utveckling av teknisk lösning för strålterapi kvalitetsregistret
under INCA, och föreslå en långsiktig driftmodell för registret som måste kunna
importera data från lokala databaser på varje strålbehandlingsenhet. Det är särskilt
viktigt hur de diagnosspecifika registren kan ta del av en översiktlig del av
informationen. Ett grundläggande mål att samtliga integreringar skall ske med
automatisk överföring mellan systemen.
Arbetsgruppen ska bestå av en sjukhusfysiker och en onkolog från varje region.
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RCC samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för
kvalitetsregister för strålterapi:
Ordförande Björn Zachrisson
Norr Björn Zachrisson och Tufve Nyholm
Stockholm Gotland Ännu ej klart
Uppsala Örebro Johan Reizenstein och Anders Montelius
Syd Per Nilsson och Adalsteinn Gunnlaugsson
Väst Thomas Björk Eriksson och Sven Hertzman
Sydöst Måns Agrup och Josef Lundman
Stödjande RCC: Norr
Ordförandens jävsdeklaration är klar, representanter från Stockholm Gotland
avvaktas.

9. Nationellt processtödjarmöte?
Nicole lyfte frågan hur processledarutbildningen ska läggas upp och stöttas framöver.
Ett förslag fanns om ett nationellt processledarmöte.
Samverkansgruppen anser att Nicole bör undersöka processledarnas intresse och
behov av ett nationellt möte innan beslut tas.
Eventuellt skulle ett sådant möte kunna läggas i samband med RCC dagarna.

10. Kommissionen för jämlik vård – lämplighet att delta?
Kommissionen för jämlik vård startar om LiF och nu också Cancerfonden som
initiativtagare.
Policydiskussion om RCCs deltagande i aktiviteter äger rum. Samverkansgruppen
upplever att dessa frågor är svåra och diskussion i frågorna är bra.
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11. Kommunikationsfrågor
Näracancer.se
Bo, Lars och Gunilla rapporterar från ett telefonmöte samma morgon med
representant för informationsdirektörerna. Näracancer.se har startats av klinik i
Örebro mot bakgrund av upplevt behov. Webben är finansierad av Örebro universitet
och delvis RCC Uppsala Örebro. Informationsdirektörerna har ifrågasatt denna typ av
aktiviteter utanför 1177.se. Vid mötet klargjordes bakgrunden med Örebro sjukhus
kommunikatörer involverade. Möjligheten att långsiktigt koppla näracancer.se till
1177.se eller UMO ska undersökas.
Frågan om hur kvalitetsregister ska publicera resultatdata så att patienterna kan ta del
av dessa diskuterades också. Informationsdirektören tog med denna fråga till nätverket
för ID. På cancerwebben planerar vi att publicera resultatdata på ett översiktligt och
lättbegripligt sätt för såväl vårdpersonal som ledningar och politiker.
INCA – varumärke eller plattform?
INCA är ej ett varumärke utan en plattform där kvalitetsregister huserar.
Beslut:
INCA som varumärke ska tonas ner. Det som ska synas utåt är RCC logo.
RCC cheferna tar en diskussion på hemmaplan om att INCA inte ska lyftas fram som
ett varumärke.
Ny hemsida prostatacancerregistret
Oklart vem som ligger bakom webbplatsen vid första anblick.
Förhoppningen är att cancercentrums webb så småningom ska kunna erbjuda det som
den aktuella webben gör.
Beslut:
Till Nils och Bo uppdras att skriva ihop information om att vi arbetar med webben och
att det framöver kan finnas plats på RCCs webb för både kvalitetsregister och
nationella vårdprogram. Utskick kan ske via Martin eller Lena.
Stödjande RCC håller kontakt med respektive register.
Navigationslista cancerformer cancercentrum.se
En lista över cancerdiagnoser var utsänd.
Beslut:
Listans struktur fastslås.
RCC-cheferna skickar synpunkter gällande medicinska ändringar på listan via mail
till Bo senast den 19 juni.
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12. Kortare mammografiartikel- reviderad
Samtliga i samverkansgruppen är nöjda med artikeln. Maria Prigorowsky undersöker i
vilken tidning den kan publiceras.

13. Brev till Socialstyrelsen om cancerregistering
Lars har tagit fram ett underlag för brev till Socialstyrelsen om önskad ändring i
författningen för cancerregistret.
Beslut: Samverkansgruppen beslutar avsända brevet till Socialstyrelsen med kopia till
Socialdepartementet (bilaga 3- utfört)
Gunilla rapporterar från ett möte med regionsjukvårdsledningarnas kanslier där det
sades att projektet överflyttning av cancerregistret till INCA- plattformen inte var
finansierat. Man hade föreslagit att efterhöra med staten om finansiering. Frågan
diskuterades men RCC-cheferna bedömde att förslaget inte skulle ha någon framgång.

14. Möte om forskningsplattform 18 sep kl. 10-14
Mötet med lungcancerläkare mfl fastslås till 18 september kl 10-14 på RCC
Stockholm Gotland så att distansdeltagande via video blir möjligt. Gunnar Wagenius
och Bengt Westermark deltar. Från samverkansgruppen kommer Mef Nilbert och
Beatrice Melin.

15. Nationella kvalitetsregister psykiatri
Nils ger en kort rapport från arbetet i Västra Götalandsregionen.

