Dagordning

RCC Samverkan - Video
Datum för mötet:

Tisdag 17 oktober 2017
Kl. 13.00 – 17.00

Närvarande (beslutande):

Björn Ohlsson
Srinivas Uppugunduri
Filippa Nyberg
Anna-Lena Sunesson
Mona Ridderheim (ersättare SG)
Erik Holmberg (ersättare väst)

Närvarande (övriga):

Maria Rejmyr Davies
Michael Dahlberg
Arvid Widenlou Nordmark
Torbjörn Eles
Gunilla Gunnarsson
Helena Brändström
Bo Alm
Beatrice Melin (ordförande)

Frånvarande:

Thomas Björk Eriksson
Roger Henriksson

Tid:
Kl. 13.00-13.15

Föredragande:
Beatrice Melin

§ 1 Mötesanteckningar från föregående möte och bokning av
vårens möten


Mötesanteckningarna till handlingarna.



Möten för våren: 16 jan 9-15.30, 6 feb 13-17, 27 feb 9-15.30, 20 mars
13-17, 10-11 april internat, 8 maj 8-12, RCC dagar 22 maj, 12 juni 915.30



Vi har inte bokat Almedalen. Tas upp för diskussion den 31 okt

Bilagor:
Mötesanteckningar
17-10-03

Tid:
Kl. 13.15-13.30

Föredragande:
Gunilla Gunnarsson

Bilagor:

§ 2 Kompetensförsörjning barncancervård- uppföljning?
Rapport om barncancervården från RCC samverkan publicerades vid årsskiftet
2016/2017.
Det finns idag ingen nationell bild ifall arbetet kring kompetensförsörjning har lett
till några initiativ inom landstingen/sjukvårdsregionerna.

Dagordning
Utredningen+
underlag för mötets
diskussion

I dag finansieras omfattande kompetensutveckling för personal som arbetar med
barncancervård av Barncancerfonden. Enligt Barncancerrapporten blir detta en
kostnad om cirka 27 miljoner kronor. Rapporten framhöll att huvudmännen måste
ta ett större ansvar. Barncancerfonden finansierar också tjänster för
konsultsjuksköterskor, vårdutvecklare samt rapportörer av basala data till kvalitetsoch forskningsregister.
Barncancerfonden har gjort en sammanställning på kompetens som saknas och
även hur många vårdplatser som saknas.
Barncancerfonden har haft flera inslag i media den angående ovanstående den
senaste tiden.

Beslut:
• Att varje RCC ska inventera pågående initiativ (vad har hänt under 2017) inom
området barncancervårdens kompetensförsörjning samt rapportera resultatet senast
28 februari 2018.
• Att RCC i samverkan ska tillskriva HSD-nätverket avseende frågan om
Barncancerfondens finansiering med önskemål om att huvudmännen tar ett större
ansvar. Kanske med finansiering av statliga satsningar på personal

Ansvarig:
Beatrice skriver till HSD-nätverket.
Gunilla tar fram ett en mall till sammanställning av pågående intiativ.

Tid:
Kl. 13.30-14.15

Föredragande:
Arvid Widenlou
Nordmark

Torbjörn Eles
Bilagor:
Bilagor:
Genomlysning
uppdrag
Uppdrag kval reg
samordnare

§ 3 AKI-frågor och utvecklingsplan för kvalitetsregister och
INCA
Möte för kvalitetsregisterordföranden
RC arrangerar ett heldagsmöte för kvalitetsregisterordförandena den 17 november.
Ett 20-tal registerhållare kommer
Utvecklingsplan kvalitetsregister och INCA
Torbjörn Eles informerade RCC i Samverkan om det planerade utvecklingsarbetet
på INCA-plattformen under 2018.
Varje funktionsgrupp ska prioritera sina önskemål och sedan gör IT-rådet en
horisontell prioritering. Anpassning till nya dataskyddsförordning behöver göras
där kommer vi behöva juridisk kompetens. Kompetens för IT-säkerhet kommer
också behövas.
Genomlysningsuppdrag kvalitetsregister och INCA.
Arvid Widenlou Nordmark redogjorde planen för genomlysningsuppdraget för
kvalitetsregister och INCA. Genomlysningen kommer att genomföras under hösten
2017 och ska rapporteras till RCC i samverkan den 7 december 2017.
Genomlysningen ska resultera i en rapport som utifrån en kort beskrivning av
nuläget för arbetet med register inom cancerområdet pekar på fortsatta
utvecklingsområden för 2018-2020 som RCC kan fokusera på. Det kan även
resultera i förslag på identifierade områden som kräver en fortsatt och djupare
genomlysning för att kunna ta fram förslag vidare.
Rapporten ska kunna utgöra ett underlag för verksamhetsplan (eller motsvarande)
för 2018-2020.
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Diskussion:
Genomlysningsuppdrag: Vore bra att lyfta goda exempel och även exempel på
samarbete med registercentrum.
Uppdrag för registersamordnaren
Två mindre förändringar i uppdraget har diskuterats med AKI.

Beslut:


Planen för genomlysningsuppdraget godkändes, men med följande
justeringar: intervju med ett stödteam per RCC.



Uppdragsbeskrivning - Nationell samordnare för register inom
cancerområdet godkändes i med två mindre justeringar enligt AKIs
önskemål.

Ansvarig:




Tid:
Kl. 14.15-14.45

Föredragande:
Helena och Boa

Bilagor:

Arvid delrapproterar genomlysningsuppdraget på kommande RCC möten.
Arvid justerar uppdraget på två mindre punkter som uppmärksammades på
AKI-mötet.
Beatrice skickar bild till Torbjörn om effektlogik som illustrerar hur man
hittar långsiktigt mål i utvecklingplanen

§ 4 Vårdprogram & SVF-frågor
Dag för vårdprogramordföranden. 2 februari sammanfaller med regiondag i
väst. Mötet hålls den 7 eller 9 februari. Helena skickar ut en doodle till VPordföranden och tar den dag som passar bäst.
Ledtider på webben: Ledtiderna läggs ut i slutet av oktober. Pekar på tydligt
behov av ökat fokus för kvalitetsarbete, både nationellt, regionalt och lokalt. HSD
och informationsdirektörerna har informerats brevledes.
Det behövs en tydlig kontaktinformation på webben som anger var man kan vända
sig för att uppmärksamma ev felaktigheter i inrapporterad data.

Ansvarig:



Tid:
Kl. 14.45-15.00

Föredragande:
Boa
Bilagor:

Helena skickar förslag till datum för vårdprogramsmöte via doodle till VPordförandena
Boa tar fram ett kommunikationsmaterial till landstingen inför
publikationen av väntetiderna på webben.

§ 5 Aktuell kommunikation
För vår egen del- väntetiderna på webben.
Barncancervården är i stort medialt fokus.
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Tid:
Kl. 15.00-15.30

Föredragande:

§ 6 Tarmcancerscreening-hur går vi vidare
Utbildning- bordläggs till internatet

Beatrice Melin

Lösning kring teknisk plattform för koloskopiregister och generiskt kallelsesystem
behöver diskuteras

Bilagor:

Den nationella gruppens uppdrag behöver ses över eftersom den tolkas olika.

Ansvarig:


Tid:
Kl. 15.30-15.45

Föredragande:
Beatrice Melin
Bilagor:
Tid:
Kl. 15.45-16.15

Föredragande:
Björn Ohlsson

Bilagor:

Filippa, Thomas och Roger bereder frågan inför internatet. Filippa är
sammankallande. De tittar även uppdragsbeskrivningen och gör ett förslag
på modifiering.

§ 7 Överenskommelsearbetet
Beatrice informerade om det pågående överenskommelsearbetet för vår och
närliggande överenskommelser.

§ 8 Direktöverföring av data från journalsystem till
kvalitetsregister- exempel från syd
Björn Ohlsson informerar om region Skånes projekt men arbete med
direktöverföring av data från journalsystem till kvalitetsregister. Projektägare Rita
Jedlert. De cancerdiagnoser som berörs är lung-, kolorektal- och bröstregistret.
Lösning via NKRR till bröstcancerregistret har inte fungerat. Finns ingen färdig
direktöverföring till något av cancerregistren ännu men är på gång för lunga och
kolorektal.
Det finns fyra fungerande överföringar till kvalitetsregister från
vårddokumentationssystem (diabetes-, njur-, SPOR och Rikshöftregistren).

Diskussion:
Registren behöver informationsmappas (inte i Skåne där informationsplattformen
levererar det som registren vill ha oavsett om de är mappade enl nationellt
fackspråk eller inte), vilket är ett stort jobb.
Svårt att skala upp Skånes projekt nationellt enligt Torbjörn. Tjänstekontrakt är en
flaskhals.
Beslut:
RCC ska följa frågan noga, uppmärksamma de projekt som finns och lyfta dem till
RCC i samverkan ifall man bedömer att skalbarhet är möjligt.

Tid:
Kl. 16.15-16.30

Föredragande:
Bea
Bilagor:

§ 9 PNR skrivelse till politiken
RCC i samverkan har mottagit en skrivelse från cancerorganisationerna inom
Patient- och närståenderåden (PNR) inom alla sex Regionala cancercentra (RCC).
Skrivelsen är förutom till RCC ställd till Socialdepartementet, socialminister
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Annika Strandhäll, Socialutskottets ordförande, vice ordförande och ledamöter,
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 21 landsting.
PNR föreslår att ansvariga – i samverkan med företrädare för patient och
närstående - upprättar konkreta arbetsplaner så att målen i Patientlagen och
Nationell eHälsa uppnås, dvs. att skapa delaktighet, nytta, synliga och konkreta
förbättringar för individen som invånare, patient, brukare och anhörig.
PNR anser att RCC- cheferna i samarbete med representanter för PNR snarast bör
upprätta ett gemensamt förslag och en strategi för att behålla och utveckla RCC
samt stärka patientperspektivet.

Diskussion:
Bra skrivelse. Vi kan kommunicera den hemma i våra styrgrupper. Vi diskuterade
en möjlig workshop eller liknande för att hur patientmedverkan kan stärkas.

Ansvarig:


Tid:

§ 10

Kl. 16.30-16.45

Beatrice får i uppdrag att ta fram ett underlag och förslag på hur en
arbetsgrupp kan arbeta med patientperspektivet i en vidare mening.

Postitionspappret- hur använder vi det?
Utgår eftersom Thomas ej är närvarande- diskuteras på internatet 21-22 nov

Föredragande:
Thomas
Bilagor:
Tid:
Kl. 16.45-17.00

§ 11

Regional rapport

Varje RCC rapporterade om aktuellt arbete inom regionen

Föredragande:
Bilagor:
Att göra lista











§2
Beatrice skriver till HSD-nätverket om huvudmännens ansvar.
Gunilla tar fram ett en mall till sammanställning av pågående initiativ.
§3
Arvid delrapproterar genomlysningsuppdraget på kommande RCC möten.
Arvid justerar uppdraget på två mindre punkter som uppmärksammades på
AKI-mötet.
Beatrice skickar bild till Torbjörn om effektlogik som illustrerar hur man
hittar långsiktigt mål i utvecklingsplanen
§4
Helena skickar förslag till datum för vårdprogramsmöte via doodle till
VP-ordförandena
Boa tar fram ett kommunikationsmaterial till landstingen inför
publikationen av väntetiderna på webben.
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§6
Filippa, Thomas och Roger bereder frågan inför internatet. Filippa är
sammankallande. De tittar även uppdragsbeskrivningen och gör ett förslag
på modifiering.
§9
Beatrice får i uppdrag att ta fram ett underlag och förslag på hur en
arbetsgrupp kan arbeta med patientperspektivet i en vidare mening.

