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RCC samverkansmöte 11 feb 2015 | telefonmöte  
 

Närvarande: Mona Ridderheim, Hans Starkhammar, Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson, 

Lars Holmberg, Mef Nilbert, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm (sekreterare).  

 

Gunilla inleder med att kort presentera dagordningen.  

 

1. Kostnader regimbiblioteket 

Lars informerar om läget med arbetet med regimbiblioteket. Arbetet har tagit fart, VP-

gruppernas engagemang har ökat och allt fler regimer läggs nu in i databasen. 

De tidigare tilldelade medlen börjar dock ta slut, och Lars beräknar att det för arbetet 

under 2015 krävs ytterligare ca 200 Tkr från respektive RCC. Mef efterlyser långsiktig 

förvaltning. 

Ett nytt objektsavtal för 2015 behöver upprättas. 

Beslut: Lars förbereder uppdatering av objektsavtalet för 2015 till mötet 10 mars för 

beslut då.  

 

 

2. Nationell MDK – hur går vi vidare? 

Gunilla kommenterar den nu färdiga rapporten (delad innan mötet) och frågar efter 

RCCs syn på hur vi ska sprida och förankra rapporten. Remissgången diskuteras.  

Bea föreslår ett tillägg, för att förtydliga att professionen kan initiera MDK utan att 

området i fråga först är nationellt nivåstrukturerat.  

De sex nuvarande sakkunniggrupperna för nivåstrukturering föreslås som 

remissinstans. I övrigt föreslås rapporten gå till resp RCC för spridning till de 

relevanta instanser som RCC identifierar i sina respektive regioner.  

Beslut: Anna- Lena får uppdraget att komplettera skrivningen i rapporten. Gunilla får 

uppdraget att sända ut rapporten på remiss enligt ovan med sex veckors remisstid. 

 

 

3. Rutin för second opinion 

Ett exempel på instruktion till vårdpersonal från norra regionen var delat. 

Beslut: Bo får uppdraget att lägga ut norrs rutin läggs som exempel på 

cancercentum.se. (utfört) 

 

 

4. Underlag till diskussion med Socialstyrelsen 

Lars och Mef har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett förslag till underlag 

gällande Socialstyrelsens arbete med cancer- och dödsorsaksregistret inför diskussion 

med Socialstyrelsen vid samverkansmötet den 25 februari.   

Beslut: Lars tar fram ett förslag, förankrar detta med Mef och skickar sedan till 

Socialstyrelsen Arvid Widenlou med kopia till Gunilla.  
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5. Förslag om projekt för kompetensförsörjning 

Gunilla presenterar en idé om att utveckla en nationell åtgärdsplan från RCC för 

nationell kompetensförsörjning inom cancerområdet. RCCs ansvariga för respektives 

regionala kompetensförsörjningsplaner kan utgöra projektgrupp under ledning av Lena 

Scharp vid RCC SG. Positiva reaktioner från samtliga närvarande RCC.  

Beslut: Samverkansgruppen stöder idén. Uppdrag och deltagare fastställs vid 

samverkansmötet 25 feb.  

 

 


