
  

 

  

 2012-02-07 

 

 

Minnesanteckningar 
från möte med RCC samverkansgrupp 7 februari 2013 

 

Närvarande: Nils Conradi, Stefan Rydén, Hans Starkhammar, Beatrice Melin,  

Lars Holmberg, Roger Henriksson 

 

Gunilla Gunnarsson, ordförande 

Bo Alm, kommunikatör 

Marta Mateu, sekreterare 

Helena Brändström, punkt 1 per telefon 

Michael Bergström, Ann-Sofi Isaksson, Christina Carlsson, punkt 5 

 

Gunilla Gunnarsson hälsade välkomna till dagens möte. 

Gunilla har blivit tillfrågad om att vara med i Cancerfondens styrelse på mandat från 

Läkarförbundet. Gruppen diskuterade jävsproblematik Cancerfonden/RCC 

samverkansgrupp. (Efter övervägande har Gunilla tackat nej till styrelseuppdraget.) 

 

1. Helena Brändström deltog per telefon.  

Fredrik Liedberg har utsett till ordförande för nationella arbetsgruppen 

vårdprogram urotelial cancer. Övriga representanter som nominerats till 

arbetsgruppen är: 

RCC norr   Elin Jänes och Amir Sherif 

RCC Stockholm Gotland  Abulfazl Husseini-Allabad och Anders Ullén 

RCC syd   Magdalena Cwikiel 

RCC sydöst    Kristina Arnjots och  Staffan Jahnsson 

RCC väst   Sten Holmäng och Elisabeth Öfverholm 

RCC Uppsala Örebro  Per Uno Malmström och Henry Letocha 

Stödjande RCC  Syd 

 

 

Helena föreslog att göra arbetsgruppen för levercellscancer till formell 

arbetsgrupp.  

Förslag på representanter: 

Ordförande    Magnus Rizell 

RCC norr    Bjarne Arnor 

RCC Stockholm Gotland  Per Ståhl 

RCC syd   Gert Lindell 
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RCC sydöst    Per Sandström 

RCC väst    Joar Svanvik 

RCC Uppsala Örebro   Agneta Norén 

Stödjande RCC   Väst 

 

Helena informerades om förra samverkansmötets beslut att Helena 

fortsättningsvis hanterar uppdragsbeskrivning samt jävsdeklaration gällande 

ordförande. Däremot ska underskrivna dokument diarieföras på SKL( skickas 

till Gunilla). 

Beslut Samverkansgruppen beslöt utse ovanstående nationella arbetsgrupper. 

 

 

Samverkansgruppen enades om att försöka använda svenska uttryck på 

vårdprogram och webb så långt det är möjligt. 

För hälsoekonomiska beräkningar gällande vårdprogram så finns det i 

dagsläget ingen resurs. 

Samverkansgruppen diskuterade att varje december begära in en kort 

redogörelse av vad arbetsgruppen gjort under året. Dessutom diskuterades att 

bjuda in ordförande i vårdprogramgrupp och registerhållare till RCC i 

samverkan en gång vartannat år. Då skulle ett område finnas per RCC-möte 

ungefär.  I år finns en heldag 10 april med ordförande och registerhållare.  

 

För kännedom finns det en bilaga i projectplace med nationella vårdprogram, 

register och stödjande RCC. Viss uppdatering av denna gjordes (bilaga 1). 

Frågan om samma RCC kan vara stödjande för flera register inom ett 

diagnosområde diskuterades med blodregistren och testisregistren som 

bakgrund. 

Beslut Samverkansgruppen beslöt att bjuda in ordförande i Svensk 

hematologisk förening till ett kommande samverkansmöte .  

 

Ett förslag till nationellt vårdprogram gällande peniscancer fanns ute på 

remiss. Där föreslås peniscanceroperationer i varje region vilket inte stämmer 

med nivåstruktureringsarbetet.  

Beslut Samverkansgruppen beslöt att inte fastställa vårdprogrammet för 

peniscancer förrän nivåstruktureringsdiskussionen är klar. 
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Gunilla har tillsammans med Helena skrivit ett första utkast till dag för 

nationella vårdprogram och register 10 april. Upplägget diskuterades. 

 

Beslut Samverkansgruppen beslöt att uppdra åt Gunilla och Helena att 

tillsammans med Martin Malmberg bearbeta förslaget enligt diskussion. En 

inledning bör hållas gällande kunskapsstyrning i cancervården. Hur arbetar vi 

med vårdprogram och register för att använda deras fulla potential? 

Sambanden mellan diagnosregister och matrisregister som läkemedelsregistret 

mm.   

Ett förslag som framkom var att bjuda in som deltagande AnnSofie Fyhr från 

termbanken cytostatika. 

 

2. Bea presenterade ett underlag till uppdragsbeskrivning till nationell 

arbetsgrupp för kvalitetsregister Radioterapi. Samverkansgruppen diskuterade 

uppdragets innehåll.  

Gruppen diskuterade möjligheten att ta fram tekniska lösningar. Att koppla 

ihop stråldata med kvalitetsregistren uppskattas kosta ca 2 miljoner kronor. 

Beslut Samverkansgruppen uppdrog till Bea att modifiera uppdraget efter 

diskussionen och till Gunilla att därefter meddela SSM att RCC i samverkan 

kan bidra till klinisk revision genom att koppla ihop stråldata med kommande 

kvalitetsregister. Om en positiv reaktion fås tillsätts en arbetsgrupp. ( Gunilla 

har tillskrivit SSM). 

 

3. Nationell arbetsgrupp för forskningssamordnare. 

Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen gällande forskningssamordnare har 

använts till Regeringskansliet senast den 1 juni 2013. 

Fortsatt diskussion gällande forskningssamordnare.   

RCC norr Tufve Nyholm, tillika ordförande för gruppen 

RCC U Ö Anna Pedersen 

RCC sydöst Agneta Jansson 

RCC syd Johan Wennerberg 

RCC SG ingen utsedd ännu 

RCC väst oklart 

 

Beslut Tidigare framtagen uppdragsbeskrivning läggs upp på projektplatsen 

till mötet 21 februari och beslut om nationella arbetsgruppen bör tas då.  

 

4. Gunilla redovisade minienkäten från RCC i samverkan. Gruppen framförde 

synpunkter och ändringar. Enkäten utgår från skrivning i de tio kriterierna. 
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Tolkningen är inte helt lätt att förstå. Därför ska inget läggas på webben utan 

en förklarande text som ska godkännas av RCC-cheferna. 

 

5. Michael Bergström, Ann-Sofi Isaksson och Christina Carlsson presenterade 

arbetet gällande kontaktsjuksköterskor (bilaga 2). 

Slutrapporten lämnades1 februari till departementet (www.skl.se/cancervard). 

 

Gruppen förde diskussion om hur arbetet ska ske vidare med frågan gällande 

kontaktsjuksköterskor. 

Frågor för fortsättningen av utvecklingen av kontaktsjuksköterskor: 

Uppföljning - utvärdering 

Säkerställa kompetens 

Integrering av områden för att stärka patientens ställning 

Hur går RCC i samverkan vidare med utmaningarna och uppmärksamheten för 

fortsatta framgångar? Gunilla la ett förslag till uppdragsbeskrivning för 

nationell arbetsgrupp inkluderande patientmedverkansutveckling, 

kontaktsjuksköterska och individuell vårdplansutveckling. 

Samverkansgruppen diskuterade olika varianter av gruppering. 

Beslut Samverkansgruppen beslöt att tillsätta en nationell arbetsgrupp för 

fortsatt utveckling av kontaktsjuksköterskefunktionen samt individuella 

vårdplaner.  Samverkansgruppen uppdrog åt Gunilla att modifiera 

uppdragsbeskrivningen efter diskussionen och särskilt peka på att gruppen ska 

beakta volymsmässigt små och svaga diagnoser (förslag finns på 

projektplatsen möte 5 mars).  

 

Beslut Samverkansgruppen beslöt att gruppen återkommer med namn på 

ordförande och representanter till  möte 5 mars. 

 

6. En förfrågan var utsänd från Bodil Klintberg kvalitetsregistergruppen.  

Bodil Klintberg frågar om RCC i samverkan kan medverka till att 

kvalitetregister psykiatri läggs på plattformen INCA. 

 

Gruppen konstaterade att det inte är cancerregister men insåg vikten av att 

stötta de psykiatriska registren och registergruppen i den uppkomna 

situationen. 

 Beslut Samverkansgruppen beslöt att ja, det finns vilja och möjligheter att 

utveckla uppföljningen av psykiatrin på INCA vilket dock kan komma att 

påverka stöttningen av cancerregistren. Samverkansgruppen utsåg RCC att 

ansvar för arbetet som helt förläggs till väst. Gunilla svarar Bodil på fråga 1-2 
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och Nils svarar på övriga frågor.  

 

  

7.  Hans presenterade programmet förr RCC dagarna i Linköping 22-23 maj 2013. 

  

8. Bo informerade om ett utsänt dokument avseende Fast vårdkontakt och Second 

opinion framtaget av kommunikatörerna. Texten vänder sig till 

sjukvårdspersonal. Flera länkar till användbar information finns. 

 

Beslut Samverkansgruppen beslöt att texten efter viss modifiering ska läggas 

ut på gemensam webb. 

 

9. Martin Höglunds och Ola Bratts jävsdeklarationer var utsända. 

 Beslut Samverkansgruppen hade inga invändningar mot någondera 

jävsdeklarationen.  

Beslut Samverskansgruppen uppdrog åt Lars att tillsammans med Helena ta 

fram en skrivning gällande jäv till styrdokumentet vårdprogram.  

 

10. EORTC-hur går vi vidare?  

Bordlades till nästa möte. 

 

11. Samverkansgruppen diskuterade hur studien tarmcancerscreening ska 

organiseras om det blir ja till att starta. Gunilla kommer att stämma av med LD 

15 februari och behöver underlag för det fortsatta arbetet.  

 Beslut Samverkansgruppen beslöt att om studien kommer igång får RCC 

Uppsala Örebro ansvara över projektet och kansliet. Ett förslag till 

organisation att föreslå LD beslutades (bilaga 3). 

 

12. Barn till svårt sjuka föräldrar. 

 Bordlades till nästa telefonmöte 21 februari. 

 

13. Samverkansgruppen diskuterade politikers utspel gällande läkemedel.  

Information har tagits fram från SKLs kommunikationsavdelning- Gunilla 

mailar den till alla efter mötet.  
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  En förfrågan om att vara arrangör tillsammans med Cancerfonden m fl i ett 

frukostseminarium gällande solkunskap och prickkontroll var utsänd. 

 

  Beslut Samverkansgruppen beslöt hänvisa till RCC S G och U Ö som redan 

var med i arbetet. 

 

14. Nästa telefonmöte 21 februari kl. 08.30 - 09.30. 

  

 

 

Vid pennan Marta Mateu 

 

 

 

 

 


