Minnesanteckningar

RCC Samverkan 24 oktober 2016 kl. 16:00-17:00 | Extra videomöte
Närvarande: Filippa Nyberg, Srinivas Uppugunduri, Erik Holmberg, Beatrice
Melin, Helena Brändström, Gunilla Gunnarsson, Bo Alm (kommunikatör),
Susanne Lundqvist (sekreterare).
Anmält förhinder: Mef Nilbert
RCC Samverkan Syd och Stockholm Gotland saknar representation.

1.

Almedalen
Onsdag den 5/7 är Socialdemokraternas dag under Almedalsveckan. Gunilla
har efterhört sjukvårdsministerns möjlighet att inleda seminarium om
cancerstrategins och RCCs framtid på RCCs eventuella dag. Bekräftelse
brukar komma sent om ministerdeltagande och onsdagen kan förväntas bli
svår.
Boa har en tanke om att byta den traditionella cancerdagen onsdag till tisdag.
RCC Samverkan har haft stort fokus på SVF och ingången i cancervården. Det
finns ett önskemål om att inför kommande Almedalsvecka lyfta fram
rehabilitering, palliativ vård och cancervårdens framtid.
Beslut 1: RCC i samverkan enas om att tisdagen den 4 juli ersätter tidigare
”cancerdag” som av tradition hållits på onsdagen. Aulan vid Visby Lasarett
preliminär bokas tisdag den 4/7 men sökandet efter alternativ lokal fortsätter.
STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) har inbjudit RCC i
samverkan att var med i arrangemanget av ett gemensamt seminarium kring
antibiotikaresistens under Almedalsveckan. Samverkansgruppen ställer sig
positiv till att delta då antibiotika är ett område med stark koppling till
patienter i cancerbehandling.
Beslut 2: RCC i samverkan samarbetar gärna med STRAMA. Det bör dock
företrädesvis ske en annan dag än tisdag och bidraget sker framförallt i form
av deltagande med talare, inte stora kostnader. (Gunilla meddelat Stephan
Stenmark, vi tar eventuella kostnader för talare från oss, lokal sannolikt via
VLL).

2. ÖK 2017
Gunilla Gunnarsson ger en kort redogörelse från mötet med
socialdepartementet idag den 24 oktober då överenskommelse 2017
diskuterades.
Satsningen SVF, stöd till RCC i samverkan, nivåstrukturering, nationella
vårdprogram, cancerläkemedel, Min vårdplan mm var uppe i diskussionerna.
Gunilla informerar också om diskussioner om rundabordssamtal under 2017
kring cancerstrategins fortsättning, preliminära datum: 27 april kl 13-15, 31
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maj kl 13-15, 14 sept kl 13-15, 27 sept kl 10-12. Allt preliminärt, inte säkert att
det blir fyra tillfällen. Ämnen diskuteras och samverkansgruppen skickar med
Gunilla palliativ vård och rehabilitering som en komplettering till det som
redan tagits upp.

3. Mötesdatum 2017
Beslut: Följande mötesdatum fastslås för våren 2017:
12 januari kl. 08:00 – 16:00 på SKL
25 januari kl. 13:00 – 16:00 videomöte
13 februari kl. 08:00 – 16:00 på SKL
28 februari kl. 08:00 – 12:00 videomöte
16 mars kl. 08:00 – 16:00 på SKL
29 mars kl. 08:00 – 12:00 videomöte
26 april kl. 08:00 – 17:00 Högberga Gård med ev förlängning till 27 april (fm)
Högberga Gård bokas från 25 april
16-17 maj RCC-dagarna Uppsala
30 maj kl. 08:00 – 16:00 på SKL
13 juni kl. 08:00 – 12:00 videomöte
Observera starttiden för möten på SKL!

4. Övrigt
Preventionsgruppen - Frågan om nya personer till preventionsgruppen
bordläggs.
Prem-enkät – Slutredovisningen av prem-enkäten kommer att skickas ut till
RCC-cheferna för eventuella synpunkter. Marie Norlén och Anna-Lena
Sunesson håller i arbetet.
Vårdprogram Sarkom remissrunda 1
Filippa har mottagit frågor kring arbetsprocessen inom vårdprogram för
sarkom. Mef Nilbert har lyft frågan tidigare.
Beslut: Helena Brändström ska snart träffa gruppen och tar då med sig
informationen.
Nivåstrukturering
Nyhet om rekommendation kommer att släppas onsdag den 26 oktober.

