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RCC Samverkan 
 
Datum för mötet: Tisdag 14 januari 2020 

Kl. 09:00–15:30 

 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson 

Lena Sharp 

Björn Ohlsson  

Srinivas Uppugunduri 

Jessica Nordlander (ersätter Johan Ahlgren)  

Thomas Björk-Eriksson 

 

Närvarande (övriga): Anna Verdoes 

Helena Brändström 

Bo Alm 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos 

 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 

 

§ 1 Inledning och minnesanteckningar 

Blodcancerförbundet har skrivit en debattartikel som Hans svarat på genom SKR, 

tillsammans med flera andra. Vi kommer att följa upp svaret med en mer utförlig 

debattartikel från RCC tillsammans med NAC och NT-rådet. 

Fredrik Mellgren kommer att skriva en artikel om strålbehandling i Sverige i SvD. 

Han kommer att kontakta bl.a. Hans för att få hjälp med fakta och intervjupersoner. 

Hans har kontakt med Socialstyrelsen för att diskutera lämpliga fokusområden för 

årets uppföljning av RCC. Socialstyrelsen har flera uppdrag som berör oss i år: de 

ska titta på rehabilitering, göra en genomlysning av hur cancer har utvecklats under 

åren samt ha ett terminologiuppdrag. Hans och Helena har kontakt. 

Vi måste lämna in en verksamhetsplan till kunskapsstyrningssystemet. Hans, 

Helena och Arvid gör ett utkast. I höst måste vi vara ute i bättre tid. 

Att göra: 
 Hans, Helena och Arvid gör ett utkast till verksamhetsplan 2020 till 

kunskapsstyrningen.  

Beslut och ansvarig: 

 Minnesanteckningarna från 2019-12-19 fastställs. 

Föredragande: 
Hans Hägglund, 

Freddi Lewin 
 

§ 2 Läkemedelsregistret - hur jobbar vi 2020? 

NAC-gruppens sammansättning och uppdrag 

Freddi anger att han stannar kvar som ordförande året ut. Han menar att gruppen är 

välfungerande och att det är viktigt att RCC Samverkan tänker på att behålla 

sammansättningen av kompetenser när medlemmar behöver bytas ut.  
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Hans är inbjuden till NAC-gruppen i februari för att diskutera vilka krav som ska 

ställas vid rekrytering av nästa ordförande. Freddi lyfter alternativet att låta vice 

ordförande ha ett tydligare uppdrag för att dela upp ansvaret och kompetensen.   

Vi är överens om att NAC bör fortsätta att ta fram halvårsrapporter. De är mycket 

viktiga för att utvärdera arbetet med jämlik läkemedelsanvändning.  

Det är dags att se över NAC-gruppens uppdragsbeskrivning. Styrgruppen för 

läkemedelsregistret får i uppgift att göra det. 

Nationellt kvalitetsregister – förberedande diskussion 

Vi diskuterar frågan med den nuvarande lösningen för läkemedelsregistrering 

kontra ett nationellt kvalitetsregister och konstaterar att vi bör göra en utvärdering 

inför beslut i mars. Utredningen kan baseras på Beatrice Melins utredning från 

2018.  

Att göra: 
 Styrgruppen för läkemedelsregistret gör en sammanställning av nuvarande 

system för läkemedelsregistrering med en analys av för- och nackdelar 

samt av hur nära vi är automatöverföring. 

 Styrgruppen för läkemedelsregistret ser över NAC-gruppens 

sammansättning och uppdragsbeskrivning. 

 

Föredragande: 
Thomas Björk-

Eriksson  
 

§ 3 Stödjande RCC för buksarkom 

Registret för buksarkom är ofinansierat och saknar för närvarande aktivitet men det 

finns personer som är intresserade av att ta upp arbetet. Vi behöver besluta vilka 

RCC som ska vara stödjande. Det finns flera rimliga alternativ. Registret ligger i 

nuläget på RCC Syd. Vårdprogrammet handläggs av RCC Sydöst. Sarkomcentrum 

ligger i Göteborg och Stockholm.  

RCC Stockholm Gotland och RCC Sydöst anger att de inte har möjlighet att vara 

stödjande för registret. Diskussionen fortsätter i en grupp med representanter från 

RCC Väst, RCC Syd och AKI, och tas upp igen vid mötet i april.  

Att göra: 

 Thomas sammankallar en grupp för att komma med ett förslag till beslut 

vid mötet i april. 

 

Föredragande: 
Jennie Nordborg 

 

§ 4 Information Life Science-strategin 

Jennie sammanfattar life science-kontorets arbetssätt och har med sig flera frågor. 

Hur ska vi jobba ihop? Vilka prioriteringar vill RCC att kontoret ska göra? Kan 

RCC hjälpa kontoret att etablera nya samarbeten, t.ex. nordiska samarbeten? Jennie 

framför att RCC är en värdefull samarbetspart eftersom vi har en nationell struktur.  

Vi framför att strålbehandling och primärprevention/tidig upptäckt vore lämpliga 

områden för samarbete. Det gäller även att skapa förutsättningar för att kombinera 

kliniskt arbete med forskning. Jennie återkommer till Hans med konkreta frågor där 

kontoret vill ha RCC:s input. Hans skickar vårt dokument ”Vägen framåt” när det 

är klart, för att kontoret ska få en överblick över vårt arbete på forsknings- och 

innovationsområdet.  
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Att göra: 

 Hans tar emot frågor från Jennie Nordborg och sprider till övriga RCC 

Samverkan. 

 Hans skickar dokumentet ”Vägen framåt” till Jennie när det är klart. 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

§ 5 Barncancer – förberedande diskussion 

Enligt överenskommelsen ska vi ”tillsätta och leda en nationell arbetsgrupp med 

regional representation som ska arbeta för att stärka och öka kvaliteten inom 

barncancerområdet”. I detta ska också stöd till implementeringen av 

långtidsuppföljning efter barncancer ingå. 

Totalt 80 miljoner kronor är avsatta och ska fördelas lika mellan alla RCC. De 

pengarna inkluderar hela rehabiliteringsområdet för alla åldrar, och det är inte 

angivet i överenskommelsen hur fördelningen mellan barncancerområdet och 

vuxenrehabilitering ska se ut, eller hur mycket som ska användas i nationella 

satsningar respektive regionalt arbete. SKR kommer att rekvirera pengarna i 

februari och ska då fördela ut dem till alla RCC. 

Vi konstaterar att RCC Samverkan bör besluta hur stor del av medlen som ska 

fördelas till långtidsuppföljning och vad som ska gå till nationella satsningar.  

Nationell arbetsgrupp för barncancer och långtidsuppföljning 

Vid nästa möte bör vi besluta om uppdragsbeskrivning och deltagare i 

arbetsgruppen. Cancerteamet gör förslag till uppdragsbeskrivning och alla funderar 

på lämpliga representanter till nästa möte. Vi beslutar att varje RCC ska bidra med 

två representanter: en processledare för barncancer och en representant från vården. 

Vi konstaterar att sammansättningen av gruppen är viktig, med representation från 

både barncancercentrum och länssjukhus samt från nätverket för 

långtidsuppföljning.  

Stödjande RCC 

RCC Väst är stödjande för barncancerregistret (process pågår för att överföra det 

från Stockholm). RCC Syd är stödjande för vårdprogrammet för 

långtidsuppföljning. RCC Stockholm är stödjande för vårdprogrammet för palliativ 

vård av barn. 

Nationell samordnare 

Det behövs en nationell samordnare på deltid för barncancer och 

långtidsuppföljning. Vi beslutar också att ordförande i arbetsgruppen ska vara 

nationell samordnare.  

Att göra: 
 Cancerteamet tar fram förslag på fördelning av medel mellan barncancer, 

långtidsuppföljning och rehabilitering. 

 Cancerteamet tar fram förslag på uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen 

för barncancer och långtidsuppföljning. 

 Alla tar fram förslag på deltagare till arbetsgruppen för barncancer och 

långtidsuppföljning: en processledare och en representant från vården.  

 
Beslut och ansvarig: 

 Den nationella arbetsgruppen för barncancer och långtidsuppföljning ska 

bestå av två representanter per RCC: en processledare för barncancer och 
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en representant från vården. Ordförande ska vara nationell samordnare på 

deltid. 

 Beslut om uppdragsbeskrivning, medlemmar och stödjande RCC tas vid 

mötet 11 februari. 

 

Föredragande: 
Björn Olsson 

 

 

§ 6 Nationell arbetsgrupp MDK 

Björn redovisar förslag till uppdragsbeskrivning och gruppsammansättning. Vi 

föreslår en stärkt skrivning kring nationella och regionala perspektiv. 

Gruppen bör vara tvärprofessionell och vi kommer att behöva adjungera in personer 

för att täcka alla kompetenser. Gruppen bör ha radiolog, teknikexpert, 

kontaktsjuksköterska, patolog, onkolog och kirurg. 

Förslag till stödjande RCC är RCC Syd. Björn tar med frågan hem innan beslut. 

Att göra: 
 Björn undersöker om RCC Syd kan vara stödjande RCC för arbetsgruppen 

för MDK. 

Beslut och ansvarig: 

 Uppdragsbeskrivning, gruppsammansättning och stödjande RCC för 

nationella arbetsgruppen för MDK bordläggs till 11 februari. 

 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark  

 

§ 7 AKI-frågor 

Ekonomi 2019–2020 

Utfallet för 2019 är inte klart ännu. Prognosen är att det är ”ok”. Budget för 2020 

fastställs när utfallet är klart. 

Beviljade medel 2020 NKR/RCO 

Registren inom cancerområdet fick motsvarande eller bättre utfall än föregående 

år. Ett undantag är mammografi där det krävs en åtgärdsplan för att säkra att 

registret kvarstår med nationell finansiering inför 2021. Vi har medel för att stötta 

registret men behöver en plan hur stödet ska utformas. Detta kommer att diskuteras 

i nationella arbetsgruppen för mammografi den 15 januari. Arvid och Helena deltar 

i diskussionen och tar med förslag till åtgärdsplan till RCC Samverkan. 

Arbetsgruppen saknar representanter från Norr och Sydöst. Vi beslutar att bjuda in 

dem till nästa möte för diskussion. 

Alla sjukvårdsregioner fick samma procentuella ökning, knappt 20 procent. 

Inriktningen är att bidra med insatser i den RCO-gemensamma verksamhetsplanen 

för 2020–2022. Det behövs en diskussion om hur fördelningen mellan RC och RCC 

ska hanteras (hittills är fördelningen ca 90 procent till RC och 10 procent till RCC). 

Statsbidrag RCO 

Arvid har en dialog med SKR och Socialdepartementet inför fortsatt utredning om 

konstruktion av statsbidrag till RCO. Arvid bidrar med erfarenheter från RCC:s 

arbete med kvalitetsregister. 

Patientöversiktsprojekt – status 

Just nu pågår mycket arbete med att ta fram en gemensam arbetsstruktur för 

koordinatorer och att tydliggöra terminologin kring test vs pilot samt samordning 
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med andra arbetsgrupper. Fortsättningen innebär samverkan med industri och 

patientorganisationer. Vi kommer att lämna in kompletterande ansökan till Swelife 

och utveckla GMS – gemensamt projekt/arbete planeras under 2020–2021. 

Finansiering finns till och med 2021.  

Vi beslutar att ta upp frågan om fortsättning på mötet 24–25 mars. Då diskuterar vi 

också frågan om behov av ytterligare kommunikationsmaterial inför lanseringen. 

Produktkatalog – arbetsgrupp 

Arbetsgruppen kommer att ha 1-2 fysiska möten under året. 

Att göra: 
 Helena bjuder in nationella arbetsgruppen för mammografi till mötet den 

11 februari. 

 
Beslut och ansvarig: 

 Fortsättning på arbetet med patientöversikt ska diskuteras vid mötet 24–25 

mars. 

 

Föredragande: 
Bo Alm, Ebba Hult 

 

§ 8 Kommunikation 

Almedalen 

Bo redovisar förslag till seminarier på cancerdagen i Almedalen. Vi vill ha fokus på 

barncancer och palliativ vård, men gärna väva in forsknings- och 

innovationsperspektivet. Bo och RCC Syd tar planeringen vidare. Fokus i 

seminarierna bör vara hur vi kan driva frågorna framåt i vården, vad RCC kan bidra 

med. 

Jubileet 

Ebba redovisar planeringen för jubileet. Allt som sker i auditoriet kommer att 

webbsändas och spelas in. 

I dag är det 750 anmälda (maxkapacitet är 800). Ebba har skickat deltagarlistan till 

alla. Vi bör titta igenom den och se om vi vill påminna någon som inte är anmäld. 

Att göra: 
 Alla tittar på deltagarlistan till jubileet för att kunna påminna personer som 

vi vill ska delta.  

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

 

§ 9 Vårdprogramsfrågor och SVF 

Indolenta B-cells lymfom och hårcellsleukemi 

Ola Lindén, ordförande, redovisar arbetet med vårdprogrammet. Den nya versionen 

omfattar fler diagnoser (tidigare hette vårdprogrammet Follikulärt lymfom). 

Vårdprogrammet fastställs. 

Levercellscancer 

Uppdateringarna är inte kontroversiella. Vårdprogrammet fastställs. 

Skelett- och mjukdelssarkom 

Emelie Styring, ordförande, redovisar arbetet med vårdprogrammet. Det saknas 

representant från Uppsala Örebro i både vårdprogramgruppen och i 

kvalitetsregistergruppen. Kontaktsjuksköterskorna har inte deltagit i arbetet men 
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kontaktsjuksköterskor från sarkomcentrumen har tagit del av texten. 

Vårdprogrammet fastställs. 

Emelie lyfter att patienter som behöver hjälp med lymfödem inte inkluderas i 

lymfödemenheternas uppdrag och därför har svårt att få hjälp. Emelie anger också 

att SVF kommer att ses över under året.  

En diskussion pågår med vårdprogramgruppen för buksarkom om att på sikt slå 

ihop de två sarkomvårdprogrammen. Emelie uppmanar oss att fundera på lämplig 

ordförande för detta.  

Tumörer i hjärna och ryggmärg 

Sara Kinhult, ordförande, redovisar arbetet med vårdprogrammet. Programmet har 

tidigare bara omfattat gliom men nu har tre nya diagnosgrupper lagts till. Målet är 

att utöka ytterligare framöver. Detta innebär att många skribenter involveras. I nästa 

uppdatering kommer arbetssättet att ändras till en mindre styrgrupp med 

adjungerade arbetsgrupper. Uppföljningskapitlet kommer att utökas i kommande 

uppdatering. Vårdprogrammet fastställs. 

Rutin för remissrundor 

Vi bordlägger frågan till nästa möte eftersom RCC Syd inte har hunnit diskutera 

frågan med processledarna. 

Omvårdnadsrepresentant i vårdprogramgruppen hudlymfom 

I vårdprogramgruppen för hudlymfom väljs Britt-Marie Coffey från VGR 

(hudlymfomsköterska) in som omvårdnadsrepresentant. 

SVF PREM 2020 

PREM för SVF finns inte med i överenskommelsen. Det finns regioner som vill 

skicka ut enkäter ändå. Vi har inga invändningar mot det. Helena Stiller kommer att 

ta fram en avropsmall tillsammans med SKR. Helena Brändström stämmer av med 

henne om arbetsordning kring utskick.  

Vi tar inte fram någon nationell sammanställning. Helena får fortsatt uppdrag att 

stötta de regioner som skickar ut enkäterna och dessutom att fundera på om några 

frågor ska ändras till 2021.  

Att göra: 
 Alla tar med frågan om sarkompatienters tillgång till lymfödembehandling 

till sina respektive regioner. 

 Helena Brändström stämmer av med Helena Stiller om arbetsordning 

kring utskick av avropsmall för SVF-PREM och meddelar alla.  

 
Beslut och ansvarig: 

 Vårdprogrammet för indolenta B-cellslymfom fastställs. 

 Vårdprogrammet för levercellscancer fastställs. 

 Vårdprogrammet för skelett- och mjukdelssarkom fastställs. 

 Vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg fastställs. 

 Vi tar inte fram någon nationell sammanställning av PREM-enkäter för 

SVF för året. 

 Helena Stiller får fortsatt uppdrag att stötta de regioner som skickar ut 

PREM-enkäter för SVF under 2020. 
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 Helena Stiller får i uppdrag och att fundera på om några frågor i SVF-

PREM-enkäten ska ändras till 2021. 

 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

 

§ 10 Nationell målbild 

Målbilden är skickad till korrektur och kommer att delas ut på jubileet. Vi beslutar 

att den ska tryckas i ett exemplar per deltagare eftersom erfarenheten är att det 

brukar finnas ett stort intresse för den här typen av produkter. 

Vi beslutar att publicera dokumentet någon vecka före jubileet. I kommunikationen 

är det viktigt att poängtera att dokumentet är framtaget som en viljeyttring från 

RCC Samverkan och att det utgör en grund för fortsatt arbete där alla nivåer i RCC-

organisationerna kommer att involveras i prioriteringarna. Cancerteamet kommer 

att kommunicera dokumentet inom SKR och kunskapsstyrningen. 

Nästa steg är att göra prioriteringar och diskutera vad som ska göras i år, vad vi ska 

försöka få in i nästa års överenskommelse och vad som kan göras regionalt. Vi 

diskuterar det vid mötet 24-25 mars. Alla får i uppgift att diskutera och reflektera 

på hemmaplan inför detta. Inför internatet får alla i uppgift att ange det mest 

prioriterade målet per målområde och de mest prioriterade aktiviteterna per mål. 

I slutet av året bör vi följa upp vad vi har gjort och hur vi ska prioritera nästa år. 

Att göra: 
 Alla får i uppgift att inför mötet 24–25 mars ange det mest prioriterade 

målet per målområde och de mest prioriterade aktiviteterna per mål.  

 
Beslut och ansvarig: 

 Målbilden ska publiceras en vecka före jubileet och tryckas i 800 

exemplar. 

 Prioriteringar inom måldokumentet ska diskuteras vid mötet 24-25 mars. 

 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

 

§ 11 Rehabilitering 2020 – inledande diskussion utifrån 

överenskommelsen 

Bäckenrehabiliteringsgruppen 

I överenskommelsen för kvinnors hälsa får vi 5 miljoner om året i tre år till 

bäckencancerrehabilitering. Det är mindre än tidigare år. 

Vi diskuterar om bäckencancerrehabiliteringsgruppen bör fortsätta som en egen 

grupp eller bli en undergrupp till vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering. Det 

är viktigt att hålla ihop all cancerrehabilitering, både praktiskt och signalmässigt, 

men det finns poänger med att behålla den nationella gruppen eftersom de får 

särskilda medel. Helena får i uppdrag att diskutera lämpliga former med Maria 

Hellbom och återkomma med förslag till nästa möte. 

Indikatorer för cancerrehabilitering 

Idag finns indikatorerna byggda i registret för matstrupe och magsäck (NREV). De 

är under implementering nu och användningen ska utvärderas under våren. 

Arvid redovisar förslag till modell för kommande register. Vi stannar vid följande: 

 Vi måste argumentera för den kliniska nyttan av att kunna följa 

variablerna. Utvärderingen av NREV kan ligga till grund för detta. 
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 RCC ska stå för utvecklingskostnader. 

 Erfarenheterna från NREV ska tas till vara för att utforma fortsatt stöd för 

att komma igång med inrapporteringen. 

 RCC bör samarbeta med regionerna för att bygga mallar för 

automatöverföring från de största journalsystemen. Arvid tar med den 

frågan till AKI. 

 
Att göra: 

 Helena får i uppdrag att diskutera lämpliga former för arbetsgruppen för 

bäckencancerrehabilitering med Maria Hellbom och återkomma med 

förslag vid nästa möte. 

 
Beslut och ansvarig: 

 Beslut om arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering bordläggs till  

11 februari. 

 Vi avvaktar NREV:s utvärdering av rehabiliteringsindikatorerna innan vi 

gör insatser för att stärka inrapportering och få fler register att ta in 

indikatorerna.  

 Om register tar initiativ till att ta in rehabiliteringsindikatorerna kan RCC 

stå för utvecklingskostnaderna. 

 

Föredragande: 
Lena Sharp 

 

§ 12 Uppdrag till preventionsgruppen att ta fram 

preventionsplan  

Lena ansvarar för att kontakta och informera preventionsgruppen. Lena deltar på 

gruppens kommande möte och diskuterar projektplan och eventuellt behov av 

finansiell stöttning för att utföra uppdraget.  

Att göra: 
 Lena ger preventionsgruppen i uppdrag att ta fram en preventionsplan. 

 

Föredragande: 
 

 

§ 13 Övriga frågor: 

Mötesdatum 

Höstens möten blir 18 augusti (fysiskt), 8 september (video), 29 september (fysiskt 

med PNR), 20–21 oktober (internat), 12 november (video), 1 december (fysiskt), 

22 december (video). 

Ändring av årets mötestider: Vi stryker mötet den 21 april och 12 maj. Dessa 

ersätts med videomöte den 28 april.  

Kunskapskonferensen 3–4 nov 

Vi skickar in nedanstående områden som nationella förslag (ansvarig för inskick 

inom parentes). Respektive RCC beslutar om man vill skicka in ytterligare 

regionala förslag: 

 Så här arbetar vi med NVP, SVF och NKR (Helena och Arvid). 

 Cancerrehabilitering (Maria Hellbom). 

 Regimbiblioteket (Syd). 

 Så här arbetar vi med Patientsamverkan (Uppsala Örebro). 

 Hur har vi riggat processarbetet inom RCC och vad gör en processledare 

(RCC Väst). 

 MVP på 1177 (Lina och Karin). 
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Jävsdeklarationer RCC Samverkan 2020 

I mars 2019 beslutades följande: RCC Samverkan ska ha en rådgivande funktion 

när det gäller jäv/bisysslor inom gruppen. Årligen skickar respektive RCC-chef sin 

jävsdeklaration till ansvarig linjechef, med kopia till RCC Samverkan/SKR.  

Jävsdeklarationerna ska vara Tove Kongsvold tillhanda senast 15 mars för 

genomgång i RCC Samverkan den 24 mars. Inskannad version är ok. 

Strångprojektet 

Strångprojektet arbetar för att utforma enhetliga riktlinjer vid landets 

strålbehandlingsavdelningar. De vill komma till RCC Samverkan och diskutera 

följande frågor: 

 Berätta om planerad expansion av projektet. 

 Diskutera möjligheten att publicera riktlinjerna inklusive bildunderlag och 

en teknisk lösning för ”Dummy runs” på cancercentrum.se. 

 Diskutera möjligheten att få i uppdrag av RCC Samverkan att realisera 

ovanstående och att officiellt stöttas i fortsatta kontakter med 

vårdprogramgrupper för cancer och andra intressenter. 

 

Vi beslutar att bjuda in Strång under våren. 

Förvarning om årsrapport i mars 

Rapporten måste vara klar i februari eftersom den ska gå igenom flera instanser 

inom SKR innan den ska skickas in i mars. Helena skickar under januari ut 

information om vem som ska skriva vad i årsrapporten samt vilka deadlines som 

gäller. 

GSK  

Lena meddelar att Charlotta Sävblom har träffat en SKR-jurist (Paul Resare) som 

tycker att Stockholms jurister tolkar regelverket för snävt och att det bör gå att lösa 

frågorna kring GSK. Hans får i uppgift att kontakta Marie Morell (ordförande i 

sjukvårdsdelegationen) för att diskutera frågan.  

Att göra: 
 Skicka in förslag till Kunskapskonferensen 3–4 nov 

o Helena och Arvid: Så här arbetar vi med NVP, SVF och NKR 

o Maria Hellbom: Cancerrehabilitering 

o RCC Syd: Regimbiblioteket 

o RCC Uppsala-Örebro: Så här arbetar vi med Patientsamverkan 

o RCC Väst: Hur har vi riggat processarbetet inom RCC och vad 

gör en processledare  

o Lina och Karin: MVP på 1177. 

 Alla ska skicka sina jävsdeklarationer till Tove senast 15 mars. 

 Helena skickar under januari ut information om vem som ska skriva vad i 

årsrapporten samt vilka deadlines som gäller. 

 Hans kontaktar Marie Morell för att diskutera GSK. 

 
Beslut och ansvarig: 

 Strångprojektet ska bjudas in till ett möte under våren.  

 Jävsdeklarationer för RCC Samverkan ska godkännas den 24 mars. 
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Att göra-lista 
 

§ 1: Hans, Helena och Arvid gör ett utkast till verksamhetsplan 2020 till 

kunskapsstyrningen.  

§ 2: Styrgruppen för läkemedelsregistret gör en sammanställning av nuvarande 

system för läkemedelsregistrering med en analys av för- och nackdelar samt av 

hur nära vi är automatöverföring. 

§ 2: Styrgruppen för läkemedelsregistret ser över NAC-gruppens 

sammansättning och uppdragsbeskrivning. 

§ 3: Thomas sammankallar en grupp för att komma med ett förslag om stödjande 

RCC för beslut vid mötet i april. 

§ 4: Hans tar emot frågor från Jennie Nordborg och sprider till övriga RCC 

Samverkan. 

§ 4: Hans skickar dokumentet ”Vägen framåt” till Jennie när det är klart. 

§ 5: Cancerteamet tar fram förslag till fördelning av medel mellan barncancer, 

långtidsuppföljning och rehabilitering. 

§ 5: Cancerteamet tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen 

för barncancer och långtidsuppföljning. 

§ 5: Alla tar fram förslag på deltagare till arbetsgruppen för barncancer och 

långtidsuppföljning: en processledare och en representant från vården. 

§ 6: Björn undersöker om RCC Syd kan vara stödjande RCC för arbetsgruppen 

för MDK. 

§ 7: Helena bjuder in nationella arbetsgruppen för mammografi till mötet den  

11 februari. 

§ 8: Alla tittar på deltagarlistan till jubileet för att kunna påminna personer som 

vi vill ska delta. 

§ 9: Alla tar med frågan om sarkompatienters tillgång till lymfödembehandling 

till sina respektive regioner. 

§ 9: Helena Brändström stämmer av med Helena Stiller om arbetsordning kring 

utskick av avropsmall för SVF-PREM och meddelar alla.  

§ 10: Alla får i uppgift att inför mötet 24–25 mars ange det mest prioriterade 

målet per målområde och de mest prioriterade aktiviteterna per mål.  

§ 11: Helena får i uppdrag att diskutera lämpliga former för arbetsgruppen för 

bäckencancerrehabilitering med Maria Hellbom och återkomma med förslag till 

nästa möte. 

§ 12: Lena ger preventionsgruppen i uppdrag att ta fram en preventionsplan. 

§ 13: Skicka in förslag till Kunskapskonferensen 3–4 nov 

 Helena och Arvid: Så här arbetar vi med NVP, SVF och NKR 
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 Maria Hellbom: Cancerrehabilitering  

 RCC Syd: Regimbiblioteket  

 RCC Uppsala Örebro: Så här arbetar vi med Patientsamverkan  

 RCC Väst: Hur har vi riggat processarbetet inom RCC och vad gör en 

processledare 

 Lina och Karin: MVP på 1177. 

§ 13: Alla skickar sina jävsdeklarationer till Tove senast 15 mars. 

§ 13: Helena skickar under januari ut information om vem som ska skriva vad i 

årsrapporten samt vilka deadlines som gäller. 

§ 13: Hans kontaktar Marie Morell för att diskutera GSK. 

Bordlagda frågor till 11 februari: 

§ 5: Beslut om uppdragsbeskrivning, medlemmar och stödjande RCC för 

arbetsgruppen för barncancer och långtidsuppföljning. 

§ 6: Beslut om uppdragsbeskrivning, medlemmar och stödjande RCC för 

nationella arbetsgruppen för MDK. 

§ 7: Diskussion med nationella arbetsgruppen för mammografi. 

§ 11: Beslut om former för arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering. 

Bordlagda frågor till 24–25 mars: 

§ 13: Jävsdeklarationer för RCC Samverkan ska godkännas den 24 mars. 

§ 7: Diskussion om fortsättning på arbetet med patientöversikt. 

§ 10: Diskussion om prioritering inom måldokumentet. 

§ 13: Fastställande av jävsdeklarationer. 

Bordlagda frågor till april: 

§ 3: Beslut om stödjande RCC för buksarkom. 

Bordlagda frågor till ”våren”: 

§ 13: Diskussion med Strångprojektet.  

 


