Minnesanteckningar

RCC Samverkansgrupp videomöte 14 december
(i anslutning till SVF beslutsgruppsmöte)

Närvarande: Anna-Lena Sunesson, Mona Ridderheim, Mef Nilbert, Filippa Nyberg,
Thomas Björk-Eriksson, Gunilla Gunnarsson (ordförande), Bo Alm
(kommunikatör/sekreterare), Susanne Lundqvist (sekreterare), Helena Brändström (punkt
1).
Mef inleder med att avge en kort rapport från dagens besök på RCC syd av
sjukvårdsminister Gabriel Wikström.
1. Nationella vårdprogram
Helena går kort igenom de nationella vårdprogram som är aktuella för fastställande.
Gunilla redogör för ett antal generella synpunkter som hon lämnat till Helena och som ska
arbetas in i vårdprogrammen innan de publiceras.
a. CUP
Beslut: Samverkansgruppen fastställer nationellt vårdprogram cancer utan känd
primärtumör CUP.
b. Hjärntumörer
Samverkansgruppen diskuterar att namnet är långt och krångligt,
vårdprogramgruppen har övervägt att korta det, men gruppen vill behålla det
längre.
Beslut: Samverkansgruppen fastställs nationellt vårdprogram för Maligna
astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet.
c. Palliativ vård
Gunilla återger tidigare diskussioner om vårdprogrammet, som innehåller
behandlingsrekommendationer om palliativ vård vid såväl cancer som andra
sjukdomar. Samverkansgruppen har tidigare ställt sig bakom detta och sett fördelar
med att vårdprogrammet är bredare. Gunilla gör också samverkansgruppen
uppmärksam på ett brev med erfarenheter från arbetet som kommit från
ordföranden och nu ligger på projektplatsen.
Sedan den första versionen har det varit en del diskussioner om att
vårdprogrammet är för omfattande. Detta har gruppen dock inte gjort någonting åt
i detta förslag till uppdaterad version.
Under nästa år är det aktuellt att förnya sammansättningen i vårdprogramgruppen.
En ny ordförande ska utses då nuvarande ordförande avsagt sig. Ny grupp kommer
att få uppdraget att ta fram en kortare version.
Beslut 1: Samverkansgruppen fastställer nationellt vårdprogram Palliativ vård i
livets slutskede.
Beslut 2: Frågan om ny sammansättning i gruppen tas upp vid samverkansmötet
31 januari. Till dess tar RCC-cheferna fram förslag till regionala representanter.
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2. Info om att ny version av styrdokument finns publicerad
Helena redogör för ett antal små förändringar som redan förts in som nyheter i
styrdokumentet. Återfinns på Projektplatsen och kommer att publiceras på webben.
3. Nationell vårdprogramgrupp esofagus ventrikel
Gruppen formades innan RCC hade rutiner för uppdrag och Mikael Hermansson har haft
ett informellt uppdrag att fungera som ordförande i gruppen.
Beslut: Samverkansgruppen fastställer vårdprogramgruppens uppdrag, ordf och regionala
representanter.
Ordförande
Michael Hermansson
Norr:
Bengt Wallner
Stockholm Gotland
Pernilla Lagergren
Syd:
David Borg
Sydöst:
Ingvar Haldenstam
Väst:
Erik Jonsson
Uppsala Örebro:
Jakob Hedberg
Ansvarig patolog:
Esther Lörinc
Stödjande RCC: Norr

4. Färdig rapport om utvärdering av vårdprogram
Rapporten föreligger ni i slutversion.
Beslut 1: Samverkansgruppen tackar för ett mycket gott arbete! Gunilla får i uppdrag att
vidareföra detta till Ewa Lundgren samt skicka rapporten till Sofia Wallström som
underlag till hennes utredning om nationella kunskapsstöd(utfört).
Beslut 2: Boa får uppdraget att publicera rapporten på webben och göra nyhet.

5. Cytostatikanätverk
I Rogers frånvaro saknades en del bakgrundsinformation, vilket gjorde det svårt att gå till
beslut. Gunilla konstaterar att det finns en positiv syn på nationell samverkan kring
cytostatikahantering. Flera RCC påtalar dock behovet att ta hem frågan och utreda vilka
behov det finns.
Beslut 1: Alla RCC får i uppdrag att fundera kring ett antal frågeställningar, t.ex. hur
behoven i regionerna ser ut, om samarbete ska ske med Regimbiblioteket, om det finns
behov av en nationell arbetsgrupp, vilken finansiering man är beredd att ta på sig för t.ex.
utbildning till vårdens enskilda medarbetare vilket är en principiell fråga. Finns behov av
en nationell utbildning för cytostatikakörkort och vem ska då ha förvaltningsansvar?
Beslut 2: Frågan ska tas upp igen för beslut vid ett möte då Roger deltar (som anmält
frågan), förhoppningsvis den 31 jan.

6. Önskemål om utlämnande av SCREESCO-prover till Japan
Filippa i uppdrag att ta kontakt med Rolf Hultcrantz och ta reda på vem som är CPUansvarig och utreda ett antal andra frågeställningar som behöver bli klarlagda innan beslut.
Alla RCC-chefer undersöker vad som gäller för regionernas prover.
Beslut: Frågan bordläggs till 12 jan.
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7. Kvalitetsregisterworkshop
Gunilla påpekar att samverkansmötet den 25 januari kolliderar med en workshop om
kvalitetsregistrens framtid och undrar hur RCC vill hantera detta. Alla RCC har fått
inbjudan till workshop, och Gunilla påpekar att det är strategiskt viktigt att RCC är
representerat på hög nivå. Samverkansgruppen delar denna uppfattning.
Beslut: Gunilla får i uppdrag att skicka ut en doodle-länk för att hitta en ny tid för
samverkansmöte(samverkansmötet 25 januari flyttas till 31 januari em).
8. Controller i väst
Thomas redogör för sitt arbete att hitta en controller.

9. Broschyren ”Så vill vi ha det”
Filippa tar upp broschyren som tidigare diskuterats för att hon hittat en rad svårigheter med
att anpassa användningen till de egna regionala förhållandena.
RCC Väst har tidigare inte velat att den ska anpassas regionalt. Gunilla ber dock Thomas
att ta hem frågan igen och undersöka om det ändå inte går att hitta lösningar som gör att
alla RCC kan använda den utifrån egna behov och förutsättningar.
Beslut: Thomas i uppdrag att undersöka på hemmaplan hur deras PNP-råd ser på saken, så
att varje RCC kan göra de anpassningar som behövs på hemmaplan för att den ska bli
möjlig att använda i egna regionen.
10. 2017 års ÖK
Gunilla ger kort information om de kommande besluten om 2017 års ÖK.
Gunilla föreslår också att det av centrala medel avsätts ordentligt med resurser till att skapa
lösningar i kvalitetsregistren för utvärdering av de nationella vårdenheterna inom
nivåstruktureringen. Utveckling av kvalitetsregisterfunktioner kommer behövas.
Samverkansgruppen stöder detta.
11. Nationella stödfunktionens bemanning
Kvällsmöte planeras till den 11 jan för RCC-cheferna. Thomas kallar.

