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1. Vinnovaprojekt Strålinnovation
Björn Zachrisson och Peter Söderman presenterar Vinnovaprojektet Nationella testbädden
för innovativ strålterapi- se bilaga 1, 2, 3. Satsningen har delfinansierats med 9 miljoner
kr/år under tre år av VINNOVA och koordinerats av Innovationsplatsen på Karolinska
Universitetssjukhuset. Parterna har bidragit med motsvarande belopp i form av tid och
utrustning.
Projektet som således har fått fullt stöd av Vinnova i tre år avslutas i oktober. I uppdraget
projektet åtagit sig ingår att ta fram en förvaltningsorganisation. 6 delprojekt är startade
under dessa tre år. Bakom projektet har stått de sju universitetslandstingen, RCC i
samverkan och flera företag. RCC har huvudsakligen varit involverad i följande:
Databaslösningar har tagits fram och lett till den databas (MIQA) med koppling (M2I) till
kvalitetsregister som nu installeras och implementeras vid alla strålbehandlingsavdelningar
i Sverige. Ett svenskt kvalitetsregister för radioterapi har skapats med RCC i samverkan
som initiativtagare. Registret förvaltas av RCC norr och stöds ekonomiskt dessutom av
sjukvården. Internationellt har behovet identifierats och principen för uppbyggnad har
uppmärksammats och rapporterats i Europeiska sammanhang (Skripcak et al . 2014).
Efter diskussion i styrgruppen har man tillfrågat Skandionkliniken om kommunalförbundet
kan vara fortsatt huvudman och förvalta testbädden. Politiskt har intresse funnits men efter
diskussioner i landstingen och landstingsdirektörernas nätverk har Skandionklinikens
direktion tills vidare tackat nej.
Beslut: Samverkansgruppen anser att projektet varit framgångsrikt och bör fortsätta.
Huvudmannafrågan måste lösas och inkludera de landsting som bidrar med medarbetare i
de olika projekten. I första hand är kommunalförbundet passande och i så fall skulle RCC i
samverkan kunna fortsätta att vara en part. Samverkansgruppen uppdrar till Gunilla att
kontakta Olle Mattsson för diskussion. Ekonomin för 2016 och framåt måste också lösas.
Samverkansgruppen uppdrar till Roger att kontakta Anders Lönnberg och försöka få till
stånd ett möte under Almedalsveckan med Roger, Gunilla, Peter och Anders. Frågan tas
upp igen på samverkansmötet 25 augusti. Alla RCC-chefer uppmanas att tala med sina
landstingsdirektörer om frågan!

2. Workshop med HSD hösten 2015
Samverkansgruppen diskuterar lämpligt datum för den workshop tillsammans med HSD
som kom upp som idé under RCC-internatet i maj och ska avhandla RCCs framtida
uppgifter.
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Hälso- och sjukvårdsdirektörerna har tackat ja till att medarrangera men har inte möjlighet
i oktober månad. September eller november är möjliga. De föreslog också inbjudan till
HSD med möjlighet att ta med en linjechef som alternativ till inbjudan till alla
sjukhuschefer vilket ansågs vara för stor målgrupp. Förslag att mötet ska anordnas fredag
eftermiddag mellan kl 1300-1600.
Beslut: Samverkansgruppen beslutar att workshop ska förläggas till fredag 20 november kl
13-16 . (Olivia Wigzell har tackat ja som moderator, Agneta Karlsson bokad, Gunilla och
Boa har träffat skribent inför att beskriva vad RCC arbetat med).

3. Ordförande i nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan
Ann-Sofi Isaksson lämnar ordförandeskapet i nationella arbetsgruppen när hon nu lämnar
sin anställning i RCC väst.
Beslut: Samverkansgruppen utser Bodil Westman till ny ordförande i nationella
arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan (Bodil har tackat ja).

