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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-09-22  

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund  

Övriga: 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström  

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 15 september fastställs.  

 

2. Reflektion efter möte med onkologicheferna 

Vi sammanfattar våra reflektioner från mötet med onkologicheferna. Det var ett bra möte där vi 

såg flera frågor att samarbeta kring, bland annat strålbehandling och läkemedel.  

Vi ser också att vi behöver etablera former för avstämning med samtliga relevanta 

specialitetsråd, t.ex. för att samla in synpunkter inför överenskommelseförhandlingarna. Ett 

första steg vore att göra en intressentanalys för att kartlägga vilka specialistföreningar, chefsråd 

och liknande som vi bör samarbeta med samt vilka frågor som lämpar sig för olika typer av 

grupperingar.   

För att underlätta samarbetet behöver vi tydliggöra hur vi arbetar, t.ex. hur arbetet med 

överenskommelsen går till och på vilket sätt vi kan fördela medel.  

 

3. Vårdprogram, SVF och nivåstrukturering 

Delrapporten till departementet 

Delrapporten till departementet har cirkulerat och alla har lämnat synpunkter. Den ska nu gå till 

Emma Spak och Fredrik Lennartsson på SKR innan den kan skickas in. När den är inskickad 

publicerar vi och gör en nyhet. 
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Ola Bratts jävsdeklaration 

Beslut: Ola Bratts jävsdeklaration läggs till handlingarna utan kommentarer. 

Synpunkter på nationell nivåstrukturering inom lever/pankreas (Srinivas) 

RCC i samverkan har fått en skrivelse med synpunkter på processen för utvärdering av nationell 

nivåstrukturering av lever- och bukspottkörtelcancerkirurgi. Vi konstaterar att det är viktigt att 

processen för utvärdering är transparent och att det är tydligt att inget är ”hemligt” men att 

rapporten är arbetsmaterial under sammanställningsprocessen. Det är också viktigt att 

remittenterna och de nationella enheterna har möjlighet till dialog i utvärderingen. Vi bör 

planera in ett sådant möte. Vi bör redan nu svara på skrivelsen för att bekräfta att vi har tagit 

emot den och meddela att vi avser att återkomma med ett utförligare svar. 

Beslut: Stefan Rydén och Ralf får i uppdrag att förbereda ett svar på skrivelsen om nationell 

nivåstrukturering av lever- och bukspottkörtelcancerkirurgi som Hans kan underteckna.  

 

4. Vilande värdskap 

SKS kommer att utse en arbetsgrupp som får i uppdrag att analysera konsekvenserna av en 

eventuell överföring av värdskap. Arbetsgruppen ska ha medlemmar från SKR, RCC och Norra 

sjukvårdsregionen. Vi kan nominera personer. Emma Spak kommer till mötet den 29 september 

för att meddela vilka som är utsedda till arbetsgruppen och förmedla uppdragsbeskrivningen.  

Beslut: Vi beslutar att nominera Hans, Helena, Johan, Thomas och Srinivas till SKS 

arbetsgrupp för att analysera konsekvenserna av en eventuell överföring av värdskap till Norr. 

Beslutet innebär att vi avvaktar med att göra en egen riskanalys. 

 

5. Vägen framåt – gruppredovisning 

Vi fortsätter arbetet med att prioritera insatserna i Vägen framåt. 

Alla mål är nu genomgångna. Hans, Helena, Arvid och Ulrika kommer att sammanställa 

materialet. Nästa möte kommer vi att få synpunkter från patient- och närståenderådet som 

också ska fogas in i sammanställningen. 

 

6. Övriga frågor 

Patientöversikterna 

Diagnoskoordinatorernas uppdrag tar snart slut. De behöver förlängas eftersom covid-19-

pandemin har gjort att koordinatorerna inte har kunnat vara ute på klinikerna i planerad 

omfattning. Arvid återkommer med ett underlag inför beslut den 29:e september. Vi bör också 

diskutera och fatta beslut om långsiktig finansiering av patientöversikterna.   
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Rapporten om uppskjuten vård  

Rapporten om uppskjuten vård är i princip klar för publicering. Dagens Eko har hört av sig och 

vill göra ett inslag om uppskjuten vård och Bo samordnar kontakten med dem och 

publiceringen av rapporten.  


