Minnesanteckningar

RCC samverkansmöte 9 april 2014, kl. 09-16 |SKL
Närvarande: Beatrice Melin, Hans Starkhammar, Lars Holmberg (fr punkt 2), Mef Nilbert,
Nils Conradi, Roger Henriksson, Mona Ridderheim (fr punkt 4), Gunilla Gunnarsson
(ordförande), Bo Alm (sekreterare), Jens Enoksson (per tel punkt 3), Martin Beran (punkt
5), Helena Brändström (per tel punkt 5), Henrik Grönberg och Anna Martling (punkt 8).
1. Diskussion om regeringens miljardsatsning
Gunilla introducerar frågan och ger Roger möjligheten att ge kompletterande
information om vad regeringen förmedlade i samband med presskonferensen hos RCC
Stockholm Gotland förra veckan.
Diskussion om vad satsningen kan innebära bl.a. för RCCs roll och fortsatta arbete.
Gunilla och Boa ska till socialdepartementet för en information om bakgrunden
närmsta dagarna och RCC skickar med följande synpunkter:
Bra med satsningen, men helst inga prestationsersättningar – men stäng inte dörren för
det om det visar sig vara regeringens inriktning.
Vårdverksamheterna och patientorganisationerna ska vara involverade.
Pengarna måste landa in nära vården. Undvika centrala projekt, ingen administrativ
överbyggnad, nyttja RCC.
Vi måste ha ett gemensamt angreppssätt.
2. My Newsdesk-konto för RCC i samverkan?
Boa föreslår ett konto hos MyNewsdesk för gemensam information till pressen.
Beslut: Samverkansgruppen stöder förslaget, kostnaden tas på SKLs
samordningsbudget, RCC UÖ står som kontoägare hos MyNewsdesk(utfört).
3. Projektplan kvalitetsutveckling inom patologin
Jens Enoksson presenterar huvuddragen i förslaget till projektplan. Patologerna är
mycket positiva till upplägget och tar gärna det stöd i kvalitetsutvecklingen som detta
projekt kan innebära.
Beslut: Samverkansgruppen fastställer projektplanen(bil1) med tillägget om en extra
uppmaning till de regionala representanterna att förankra planen och uppdraget i
respektive region (utfört vid gruppen första möte av Jens och Gunilla). Till
representant från sydöst utses Ann-Charlotte Mengel.

Minnesanteckningar

4. Resultatrulle – hur går vi vidare?
Gunilla introducerar frågan och Boa redogör för den idé till budskapsplattform för
RCCs resultat som kommunikatörsnätverket diskuterade igår.
Beslut: Samverkansgruppen uttalar stöd för idén och Boa får i uppdrag att ta fram
budskapsplattform enligt förslag från kommunikatörerna.
5. Rapport från vårdprogram-arbetet Huvud- halscancer
Martin Beran presenterar processen kring arbetet med nationellt vårdprogram för
huvud- halscancer (se bilaga 2).
Arbetet har skett i nära samverkan med styrgruppen för kvalitetsregistret(SweHNCR)
och representanter för olika berörda kompetenser/specialiteter.
Tumördelen lämpar sig lika väl för primärvården som för onkologin.
Viss förskjutning i tidsplanen, räknar med att programmet är klart för remissrundorna
efter sommaren.
Diskussion fördes kring vikten av att behandla regional/nationell nivåstrukturering i
vårdprogrammet, nationell MDK för diagnoser med låga volymer och vikten av korta
ledtider.
6. Vp-frågor
Helena Brändström deltar per telefon.
a. Apputveckling-fråga
Pdf behöver överföras till XML-format. Tar 1-2 veckor/vårdprogram. Extern konsult
för detta eller interna resurser via AKI? Teamet i UÖ är hårt belastade.
Beslut: Samverkansgruppen ser Sogeti som en möjlig väg, ta in kostnadsförslag via
AKI.
b. Patientrepresentation ersättning
Frågan bordläggs pga tidsbrist.
c.

Fastställande av prostatacancervårdprogram
4 bilagor med vårdprogram, primärvårdsversion mm var utsända. Av remissvar i
omgång två framkommer frågor kring läkemedelsrekommendationerna.
Beslut: Samverkansgrupper ger Helena i uppdrag att gå tillbaka till ordföranden med
två frågor:
I vilken mån är remissynpunkterna i remissrunda två beaktade?
Koppling till TLV/NLTs arbete måste finnas i läkemedelsrekommendationerna.
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( Vårdprogram fastställt av samverkansgruppen per mail 15/4 efter komplettering i
dessa två punkter).
d. Vårdprogram CUP
Gruppens sammansättning diskuteras ånyo. Beslut planeras till nästa möte.
e.

Ordf. i arbetsgrupp vårdprogram pankreas
Bobby Tingstedt har tackat nej. Frågan bordläggs till nästa möte.

f. Mail angående vårdprogram ovarialcancer från Nätverket mot gynekologisk
cancer
Frågan bordläggs pga tidsbrist.
7. Kvalitetsregister
Mona Ridderheim redovisar genomförda möten med registerstyrgrupper. Underlag för
kostnadsberäkningar för nationellt stöd.
Flera register överenskommelser är klara och flera är på gång. I ett par registergrupper
finns dock återstående diskussioner, där överenskommelse om kostnader och former
för registerstödet ännu inte kunnat träffas. AKI tar fortsatt dialog med grupperna och
söker en lösning de kan bli nöjda med.
Mona presenterar två alternativa fakturerings- och betalningsrutiner (bil 3).
Mona förordar alternativ två dvs : två fakturor till registret.
– Faktura för IT kostnader från Väst.
– Faktura för stödteamskostnader från resp RCC.
Beslut: Samverkansgruppen beslutar enligt förslag.

8. Förslag på ny koloncancerstudie (Mef, Henrik Grönberg, Anna Martling)
Mef, Henrik Grönberg och Anna Martling presenterar förslag till nationell studie för
koloncancer (bilaga 4). De föreslår att studien kopplas till den planerade
forskningsportalen. Det finns ett visst liknande europeiskt initiativ, men det behöver
inte innebära problem. Studien diskuterades: Får vi fram de resultat vi behöver med
tanke på att så stor del av befolkningen står på lågdos-ASA, svårt med kontrollgrupp?
Vad händer om vi inkluderar denna studie som pilot i forskningsportalen?
Vad kan RCC göra?
RCC kan erbjuda stödjande infrastruktur.
Förankring i professioner, kvalitetsregister- och VP-grupper avgörande.
Beslut: Samverkansgruppen är positiv till föreslagen studie och uppmanar gruppen
fortsätta arbetet med studien och förankra enligt ovan. Rekommenderar även gruppen
att ta fram ansökan till nämnden för klinisk behandlingsforskning.
RCC uttalar även att detta kan vara en andra pilotstudie inom ramen för den kliniska
forskningsportalen.

Minnesanteckningar

9. Arbetsgrupp nivåstrukturering
Gunilla redogör för de ändringar hon genomfört i handlingen gällande arbetsgång vid
initiering av ärende för nationell nivåstruktureringsedan föregående möte.
Stefan Rydén har lämnat besked om att han är villig att ta på sig uppdraget som
samordnare för det nationella nivåstruktureringsarbetet.
Beslut: Samverkansgruppen fastställer arbetsgruppen för nationell nivåstrukturering
enligt följande:
Syd och samordnare: Stefan Rydén
Sydöst: Rune Sjödahl
Väst: Claes Jönsson
SG: Mona Ridderheim
UÖ: Pia Jestin
Norr: Torbjörn Myrnäs
Samverkansgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att som första åtgärd gå igenom och
komma tillbaka med en uppdaterad lista över områden lämpliga för nationell
nivåstrukturering.
Beslut: Samverkansgruppen fastställer PM (bil 5), med noteringen att det är ett
levande dokument där t.ex. arbetsgruppen kan komma med förslag till revideringar.

Diskussion om det fortsatta arbetet med matstrupscancer och retroperitoneala sarkom.
Sarkomarbetet övertas av nya arbetsgruppen. Matstrupscancerremissen bearbetas
ytterligare och tas upp igen vid mötet i maj. När nästa remiss går ut till landstingen bör
flera områden vara med enligt önskemål från HSD.
10. RCCs remissvar ”Starka Tillsammans”
Det utsända förslaget diskuteras. Kompletteringar görs.
Beslut: Samverkansgruppen fastställer reviderat förslag och uppdrar åt Gunilla att
insända remissynpunkterna till Utbildningsdepartementet (bil 6, utfört).
11. ÖJ cancer 2014 information
Gunilla informerar om planerna för årets upplaga av ÖJ Cancer. Redovisar vilka
register som är tänkta att ingå. Ber om synpunkter från RCC på t.ex. urvalet av
register/variabler. Projektledare är Göran Zetterström Socialstyrelsen och Katarina
Wiberg Hedman SKL.
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12. Behov av kunskapsunderlag (förfrågan från myndigheterna)
Gunilla informerar om frågan. Läggs till handlingarna.
13. Förslag från Emesisregistret
Registeransvarig har tillskrivit RCC med önskemål om ekonomisk finansiering i första
hand för verksamhetsåren 2015-2016. Hans S redovisar nuvarande läge.
Beslut: RCC i samverkan överför frågan för beredning av AKI och meddelar gruppen
att de tar kontakt med Mona R för denna hantering (utfört).

14. PREM-enkäten
Hans redovisar dagsläget gällande PREM-enkäten.
Registret och enkätverktyget är i princip klara för användning men det behövs
fortfarande viss teknisk anpassning gentemot INCA.
Frågorna är fria att använda. Man kan hantera svaren själv men enkätsvaren kan även
läsas in till gemensamt register av RCC Sydöst, som sedan levererar resultaten i form
av en aggregerad rapport. Sydöst kan även leverera rapporter nedbrutna på sjukhusoch kliniknivå.
Beslut: Hans får i uppdrag att distribuera paketet med enkät följebrev mm att bifogas
minnesanteckningarna (bil 7).
15. Nytt kvalitetsregister för ärftlig och familjär cancer-NOGA (nationellt
register för onkogenetik)
Bea informerar om läget för uppbyggnaden av det nya registret.
Registerordförande under uppstart kommer Bea själv att vara.
Mona R meddelar att den ansökan för inrättande som gått in till AKI kommer att
godkännas. Styrgrupp är identifierad.
Stöd- och konstruktörsteam: RCC Norr

16. Förslag från Socialstyrelsen om gemensamt arrangemang på
Riksstämman
Socialstyrelsen föreslår ett gemensamt seminarium på läkarstämman.
Beslut: Samverkansgruppen beslutar säga ja till detta men fortsatta diskussioner om
ämne krävs. Gunilla meddelar Sara J(utfört).
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17. Nominering till sakkunniggrupp cervixcancer till Socialstyrelsen
Arbetet med att föreslå representanter till Socialstyrelsen pågår i respektive RCC.
Eftersträvansvärt är en grupp med bred representation och flera kompetenser.
18. Studieservice Uppsala Örebro
Lars kommenterar kort handlingarna som delats inför mötet.
19. Övriga frågor

a. intranätlösning
Mef påpekar flera RCCs behov av intranätlösning. Kommunikatörerna söker stöd
hos AKI och Torbjörn Eles för en gemensam diskussion under RCC-dagarna.

b. Månadens forskare
Boa presenterar en idé om att presentera en forskare/en forskningssatsning på
webben varje månad.
Beslut: Samverkansgruppen stöder idén och uppdrar åt Boa att arbeta vidare med
den.

