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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-06-16  

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Jessica Nordlander 

Ralf Segersvärd 

Anna Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 3 Karin Mellgren 

§ 4 Torbjörn Eles 

§ 7 Miriam Elfström 

§ 8 Helene Hallböök  

§ 10 Ulf Strömberg 

§ 11 Kenneth Villman 

§ 12 Kjell Bergfeldt 

§ 13 Gunilla Gunnarsson 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans informerar om att han och Johan haft möte med Socialstyrelsen om uppföljning av cancer 

och covid-19. På förra mötet beslutade vi att bjuda in dem till samverkan men de har inte 

möjlighet att komma. Johan och Hans bedömer att samverkan fungerar bra.  

Johan har gjort underlag till nyhet med budskapet att uppmana människor att söka vård vid 

symtom på cancer, men vi väntar in mer data.  

Hans och Emma Spak diskuterar möjligheten att anställa en screeningsamordnare på SKR. Om 

vi hittar en bra lösning för det kommer vi att utlysa tjänsten.  

Srinivas informerar om att en tillfällig ersättare i RCC i samverkan för Sydöst är utsedd eftersom 

Kjell Ivarsson fått en ny anställning. Under hösten kommer Göran Henriks, Qulturum i 

Jönköping, att vara ersättare från den 1 augusti. 

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-05-26 fastställs. 

Beslut taget sedan förra mötet: Sixten Borg i Syd har fått i uppdrag att göra en 

hälsoekonomisk beräkning av teledermatoskopi. 
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2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

RCC:s webbutbildning för patientföreträdare  

Bo har fått en förfrågan om att tillgängliggöra RCC:s webbutbildning för patientföreträdare för 

övriga NPO:er. Ingen har några invändningar mot det. 

Vi konstaterar att Annika Larsson har värdefulla erfarenheter som bör tas till vara. Jessica 

meddelar att Annika troligen inte kommer att ha möjlighet att ingå i ytterligare arbetsgrupper, 

men tar med frågan till Annika i vilken mån hon kan bidra med erfarenheter till övriga NPO. 

Beslut: RCC:s webbutbildning för patientföreträdare kan göras tillgänglig för övriga NPO:er. 

Bo framför detta.  

Kommunikation om vårdskuld 

Under denna vecka kommer HSD och regiondirektörerna att diskutera om och hur man bör 

kommunicera om vårdskulden med befolkningen. Hittills har de inte velat gå ut med nationella 

uppmaningar att söka vård utan beslutat att kommunicera anpassat i de regioner där det är 

motiverat. Det finns dock inget som hindrar att vi går vidare med nationell kommunikation.  

Gemensamt kallelsesystem för tjock- och ändtarmscancerscreening 

Avtalet för gemensamma kallelsesystem för tjock- och ändtarmscancer förutsätter ett möte 

mellan Björn Eriksson och Emma Spak, men Björn anger att han inte kan ha möte före 

sommaren.  

Björn Ohlsson påpekar att flera regioner är helt klara att starta screening men inte kan komma 

igång eftersom det inte finns något avtal. Det är alltså mycket angeläget att komma vidare. 

 

3. Barncancer – avstämning 

Föredragande: Karin Mellgren 

Karin Mellgren, en av två ordförande i den nationella arbetsgruppen för barncancer, informerar 

om arbetet med en handlingsplan för barncancer. Grunden för arbetet är den rapport som 

skrevs under 2019.  

Den nationella arbetsgruppen saknar patient- och närståenderepresentant, men några personer 

är tillfrågade.  

Arbetsgruppen har skapat ett antal nätverk som rapporterar sitt arbete till den nationella 

arbetsgruppen. De 63 förslagen ur rapporten är prioriterade och fördelade mellan nätverken 

som har i uppgift att planera och göra budget. Alla förslag kommer inte att hinna genomföras i 

år. Några av rapportens förslag ingår i årets överenskommelse. 

Några av årets prioriterade områden är att ta fram arbetsbeskrivning och utbildning för 

kontaktsjuksköterskor, utreda konsekvenserna av molekylärdiagnostiska metoder, utreda 
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möjligheten till digitala patientöversikter, utvärdera förutsättningarna för barnverksamheten på 

Skandionkliniken (formulera förslag till basrekommendationer för regionernas finansiering, t.ex. 

hur många närstående som får följa med barnen), kartlägga befintliga rehabiliteringsmöjligheter 

för barn upp till 18 år samt definiera begreppet intermediärvård i barncancervården. 

Handlingsplanen ska skickas in till departementet den 30 september. Den kommer att fastställas 

på RCC i samverkan den 8 september.  

Vi tackar för genomgången och framför att vi är imponerade av arbetsgruppens tydliga struktur 

och höga tempo.  

 

4. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Diagnosspecifika regionala rapporter 

Arvid ger lite bakgrund om det nationella stödet för regionala rapporter, som tas fram för att 

följa upp vårdkvalitet. Det finns olika traditioner och förutsättningar i olika regioner vilket 

innebär att belastningen på de nationella statistikerna är ojämn. Arbetsgruppen Star-G har utrett 

frågan och tagit fram ett förslag. Några diagnoser har med framgång kunnat använda de 

interaktiva nationella rapporterna och stötta regionala processledare att själva ta fram sina 

regionala rapporter utifrån det. 

Arvid redovisar förslaget, som innebär att den nationella statistikerns ansvar begränsas till att 

bidra med själva statistiken, normalt figurer eller tabeller. Det nationella statistikerteamet står 

för att ta fram kompletterande figurer/tabeller om något saknas i befintliga utdatalösningar. Det 

nationella statistikerteamet ansvarar inte för själva utformningen av rapporten, t.ex. inläggning 

av text, formateringar och layout.  

Vi diskuterar förslaget och konstaterar att vi inte kan ställa oss bakom det i sin nuvarande form.  

Beslut: Vi bordlägger frågan om det nationella stödet för regionala rapporter. Arvid tar med sig 

RCC i samverkans synpunkter till AKI. Målet är att ha ett nytt förslag till den 18 augusti. 

Forskningsportalen – stöd för att dela data till forskare (t.ex. länkade databaser)  

Forskningsportalen är en fjärrskrivbordslösning för analys av registerdata, som forskare kan 

använda för att göra databearbetning utan att ladda ner dataset. Idag används den av bl.a. 

prostata (PCBaSe), lunga (LCBaSe), bröstcancer (BCBaSe) och blåsa (BladderBaSE). 

Infrastrukturen är generisk och det finns flera o-cancerregister i portalen. I dag finansieras 

portalen av Registercentrum Norr men det behövs en ny finansieringsform.  

Arvid presenterar ett förslag till beslut som innebär att respektive RCC bidrar med 25 000 

kronor under 2020 som stöd till en grundfinansiering av Forskningsportalen. Inför 2021 behövs 

en ny diskussion om långsiktig finansiering av motsvarande infrastrukturstöd som behöver 

hanteras samlat inom ramen för RCO i samverkan. 
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Beslut: Respektive RCC bidrar med 25 000 kronor under 2020 som stöd till en 

grundfinansiering av Forskningsportalen. 

Finansiering IPÖ-förvaltning 

Arvid presenterar förslag till finansieringen av IPÖ för 2021. RCC i samverkan fortsätter under 

2020–2021 arbetet med att ta fram en plan för att säkra den långsiktiga förvaltningen och 

finansieringen av patientöversikter. 

Beslut: RCC i samverkan avsätter medel ur överenskommelsen för 2020 för att stödja 

implementeringen av patientöversikter, genom att verka för att regionerna integrerar 

patientöversikter (direkt eller indirekt) i nya eller befintliga vårdinformationsmiljöer. 

Finansiering av automatöverföring läkemedel – Cytodos samt CytoBase 

Cytodos: Evry har föreslagit en alternativ lösning för överföring av data ur Cytodos till 

läkemedelsregistret. Torbjörn Eles presenterar förslaget. Torbjörns analys är att lösningen är 

dyrare och innebär vissa nackdelar, och han föreslår därför att vi fortsätter med det ursprungliga 

förslaget. Det finns en planerad uppgradering av Cytodos där man skulle kunna få in de två 

parametrar som fattas. Det bör vi ta med oss i prisförhandlingarna. Alla regioner kommer inte 

att vilja hänga på men de allra flesta är positiva. 

Beslut: Vi står fast vid tidigare beslut om teknisk lösning för automatisk överföring av data från 

Cytodos till läkemedelsregistret. Torbjörn har fortsatt i uppdrag att förhandla pris.  

CytoBase: Motsvarande integrationslösning är framtagen av RCC Syd och kan användas av 

övriga regioner som använder CytoBase. Införandet kräver ingen licens men förutsätter 

arbetstimmar. Vi diskuterar om RCC i samverkan kan bidra ekonomiskt om det behövs och om 

vi kan göra något även för de regioner som redan har gjort jobbet. 

Beslut: RCC i samverkan avser att stödja regionerna för arbetet med automatisk överföring av 

data från CytoBase till läkemedelsregistret, upp till en kostnad som motsvarar arbetet med 

överföring från Cytodos.   

Informationspunkter 

Arvid informerar om att det i möteshandlingarna finns information om förändrad tidplan för 

genomgång av närliggande PROM-arbeten samt om Socialstyrelsens arbete med 

regeringsuppdrag angående standardiserad terminologi.  

 

5. Nationella arbetsgrupper för rehabilitering – hur samordnar vi? 

Föredragande: Helena Brändström 

Årets arbete 

Implementeringen av rehabiliteringsindikatorer går trögt. Hittills har bara registret för 

matstrups- och magsäckscancer infört dem.  
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I årets överenskommelse ingår att RCC regionalt ska stötta utvecklingen av regionala 

rehabiliteringskonferenser samt stötta införandet av vårdprogrammet för cancerrehabilitering.  

Nationell arbetsgrupp för rehabilitering – samma som vårdprogramgruppen? 

Vi behöver en nationell arbetsgrupp som arbetar med införandet av rehabilitering. I dag har inte 

vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering det uppdraget. Vi diskuterar om uppdraget bör 

utökas eller om vi bör skapa en separat grupp för att jobba med införandet. Vi är överens om 

att det bör vara samma grupp och att det är viktigt att gruppen har tät kontakt med 

arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering och arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och 

Min vårdplan. RCC Syd är stödjande RCC.   

Beslut: Vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering bör få ett utökat uppdrag att arbeta med 

implementering av vårdprogrammet. RCC Syd får i uppdrag att ta fram ett förslag till utökad 

uppdragsbeskrivning samt att bjuda in Katja Vuollet Carlsson till arbetet med att ta fram 

uppdragsbeskrivningen.  

Ordförande vårdprogramgruppen 

Ordföranden i vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering går i pension till årsskiftet. Det 

finns inget färdigt förslag till ersättare.  

Beslut: Alla får i uppdrag att prata med sina representanter i vårdprogramgruppen för 

cancerrehabilitering för att hitta förslag till ny ordförande. Ordföranden bör väljas i samband 

med att vi utökar uppdraget eftersom det nya uppdraget även innebär att vi kommer behöva 

utöka eller omforma gruppen.  

 

6. Screening  

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Fördelning av medlen  

Arvid presenterar förslag till fördelning av årets medel (8 miljoner kronor) utifrån diskussioner 

på tidigare möten.  

Beslut: RCC i samverkan fastställer budget för insatser inom screeningområdet under 2020 och 

uppdrar till respektive RCC att rekvirera medel enligt fördelning. 

Rapport om livmoderhalscancerscreening 

Leading Health Care-rapporten är klar och kan spridas i regionerna. Vi publicerar den efter 

sommaren tillsammans med en sammanvägd analys av Socialstyrelsens rapport m.m. 
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7. Nationell preventionsplan 

Föredragande: Lena Sharp och Miriam Elfström 

Miriam Elfström presenterar utkastet till preventionsplan. Arbetet har utgått från uppdraget i 

överenskommelsen, formuleringarna i Vägen framåt och den europeiska kodexen mot cancer. 

Planen innehåller olika nivåer av insatser: RCC stödjer, medverkar och driver.  

Nästa steg är att stämma av utkastet med fler intressenter och efter det komma med ett förslag 

som är färdigt för beslut. 

Arbetet med levnadsvanor och prevention genomförs av många aktörer som har olika ingångar 

och prioriteringar. Förslaget i planen är att RCC ska sprida goda exempel på välfungerande 

arbete och driva gemensamma frågor medan det pågående arbetet fortsätter i regionerna.  

Vi tackar för genomgången och konstaterar att preventionsområdet är utmanande eftersom det 

finns många aktörer, och att vi bör samverka med andra NPO:er. Vi ser också att utvärderingen 

av preventiva insatser är svår. Miriam framhåller att preventionsplanen bygger på de 12 

insatsområdena i den europeiska kodexen mot cancer, och att de är gediget evidensbaserade. 

Därför bör man fokusera på att utvärdera själva projekten.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom utkastet till preventionsplan och arbetsgruppen får i 

uppdrag att göra justeringar enligt dagens diskussion, förankra med Nationella arbetsgruppen 

för patientsamverkan (NAP) och ta fram en prioritetsordning. Målet är att fatta beslut om 

planen den 8 september.  

 

8. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Helene Hallböök 

Nationellt vårdprogram för ALL – nytt vårdprogram 

Helene Hallböök, ordförande för vårdprogramgruppen, berättar om arbetet med att ta fram 

vårdprogrammet. Det har funnits nationella riktlinjer sedan länge. Under remissrundan kom 

många synpunkter från industrin som vill lyfta fram sina läkemedel.  

Det har kommit synpunkter på att vårdprogrammet rekommenderar regimer som är 

studieprotokoll och som därmed inte är publika eller kan ligga i regimbiblioteket. Helene 

framhåller dock att alla som behandlar patienter har tillgång till protokollen.    

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för akut lymfatisk leukemi (ALL) fastställs. 

Nationellt vårdprogram för hudlymfom – mindre uppdatering 

Inom hudlymfom har man kommit igång med nationell MDK. För att stödja det är kapitlet om 

MDK uppdaterat och två nya bilagor har lagts till med anmälningsrutiner och 

anmälningsblankett till nMDK hudlymfom. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom fastställs. 
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Nationellt vårdprogram för livmoderhals- och vaginalcancer – uppdatering 

Helena berättar om arbetet med vårdprogrammet. Det finns ett antal läkemedel som omnämns 

men som inte har gått igenom processen hos NT-rådet ännu. NAC har accepterat skrivningarna 

om dem. Publiceringen kommer att dröja något eftersom dokumentet fortfarande inte är 

språkgranskat. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för livmoderhals- och vaginalcancer fastställs. 

Nya grafer för SVF på webben 

I slutet av förra veckan publicerades nya grafer för SVF-data. Vi kommer att gå ut med en nyhet 

under nästa vecka när vi har rättat till eventuella fel och otydligheter. 

Fastställda vårdprogram sedan förra mötet: 

 Det nationella vårdprogrammet för epitelial äggstockscancer fastställdes 2020-06-01. 

 Det nationella vårdprogrammet för lungcancer fastställdes 2020-06-02.  

"Nationella vårdprogramskulden" – arbete i höst 

I november kommer remissrundan att vara slut för ca 15 vårdprogram. Det innebär att det blir 

hårt tryck på de nationella stödfunktionerna, främst referenshanterare. Helena lyfter fram att det 

vore mycket bra om ytterligare några skulle kunna läras upp.   

Nominering till personcentrerat sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård 

NPO Äldres hälsa vill starta en arbetsgrupp för att ta fram ett personcentrerat sammanhållet 

vårdförlopp för palliativ vård och vill ha nomineringar till gruppen.  

Anna-Lena har diskuterar nomineringen med Fredrik Wallin från nationella 

vårdprogramgruppen för palliativ vård, som anger att flera av personerna som ingår i 

vårdprogramgruppen redan är nominerade och att det inte finns behov av fler nomineringar 

från RCC i samverkan.  

Beslut: RCC i samverkan avstår från att nominera ytterligare personer till NAG personcentrerat 

sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård, eftersom vi bedömer att det finns tillräcklig 

representation från RCC vårdprogramgrupp för palliativ vård i arbetsgruppen. Helena meddelar 

detta. 

 

9. Beslut NAC-ordförande 

Föredragande: Hans Hägglund 

Freddi Lewin avgår som ordförande vid årsskiftet.  

Beslut: Kenneth Villman väljs till ny ordförande i NAC från 1 november 2020. Kenneth jobbar 

på onkologen i Örebro och är medlem i NAC sedan 2013. 
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10. Information om geomapping 

Föredragande: Ulf Strömberg och Björn Ohlsson 

RCC Syd har i samarbete med Ulf Strömberg sedan flera år tillbaka använt geomapping för att 

synliggöra skillnader i regionen, och RCC i samverkan har bett om en demonstration av hur 

metoden kan användas.  

Ulf visar exempel på hur man kan illustrera regionala skillnader i stadium vid upptäckt av 

malignt melanom och hur detta kan användas. Även befolkningsdata från SCB kan ingå, t.ex. 

inkomst och andra socioekonomiska faktorer. Liknande arbete har bland annat gjorts för att 

visa incidens av karies hos barn, som underlag för preventiva åtgärder. 

Ulf berättar att det pågår ett arbete med att ta fram en Sverigekarta för tjock- och 

ändtarmscancer.  

Vi tackar för presentationen och konstaterar att det är en intressant metod som vi skulle kunna 

använda nationellt.  

 

11. Läkemedelsrapporten 

Föredragande: Hans Hägglund och Kenneth Villman 

Kenneth Villman sammanfattar utkastet till läkemedelsrapport och de huvudsakliga slutsatserna. 

Vi diskuterar och ber om ett antal förtydliganden. 

Beslut: Läkemedelsrapporten kan publiceras efter layout och språkliga ändringar samt några 

mindre kompletteringar från Kenneth. 

 

12. Information: Nytt uppdrag Skandionkliniken 

Föredragande: Hans Hägglund och Kjell Bergfeldt 

Kjell Bergfeldt sammanfattar rapporten ”Svensk strålbehandling tappar mark” (ännu 

opublicerad). Rapportens huvudsakliga medskick är att det finns få högspecialiserade 

cancerläkare inom strålbehandling i Sverige, vilket får negativa effekter på både forskning och 

vidareutbildning inom strålbehandling. Rapporten visar också att den tekniska utvecklingen 

inom strålbehandling är snabb men att Sverige har dåliga förutsättningar att implementera den.  

I andra länder ser situationen annorlunda ut. 

Kjell lyfter fram att det finns flera aktörer som visar intresse för att bidra till en positiv 

utveckling. Cancerfonden vill bl.a. finansiera forskartjänster och ge stöd till expertgrupper. 

Verksamhetscheferna i onkologi vill skapa bättre förutsättningar genom bättre planering och 

rekrytering till ST-utbildningen. RCC bidrar genom att ge tillgång till kvalitetsregisterdata. Kjell 

lyfter också att RCC skulle kunna bidra ytterligare genom att säkerställa 

strålbehandlingskompetens i vårdprogramgrupperna. 
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Kjell sammanfattar att det finns ett behov av en nationell strategi för utvecklingen av svensk 

strålbehandling. Kjell kommer att inrikta sina krafter på samordning av arbetet med strategin. 

Tjänsten kommer att finansieras av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.  

 

13. Nivåstrukturering 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson och Hans Hägglund 

2-årsuppföljning av gallvägs- och bukspottkörtelcancer 

Rapporterna om tvåårsuppföljning har kommit in. Arbetsgruppen kommer att skicka frågor till 

vårdenheterna och därefter samla in kommentarer från remittenterna. Möte med vårdenheterna 

planeras sedan i oktober.  

Beslut: RCC ställer sig bakom tidplanen för tvåårsuppföljning av nivåstrukturering av gallvägs- 

och bukspottkörtelcancer. 

Nominering till sakkunniggrupp för avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd  

Gunilla föreslår att vi ska nominera till sakkunniggrupp för avancerad bäckenkirurgi vid olika 

tillstånd. Det innebär att varje region nominerar 2–3 personer. Personerna ska presenteras med 

meriter. Nomineringarna ska in till Socialstyrelsen senast 15 september.  

Beslut: Alla nominerar till sakkunniggrupp för nivåstrukturering för avancerad bäckenkirurgi 

vid olika tillstånd. Vi tar upp nomineringarna den 8 september. 

Första utkast remissvar på aktuella sakkunnigutlåtanden till Socialstyrelsen  

Gunilla fick vid förra mötet i uppdrag att ta fram utkast till remissvar på aktuella 

sakkunnigutlåtanden. Hon har tagit fram ett remissvar för fertilitetsbevarande kirurgi vid 

trakelektomier. För övriga utlåtanden har Gunilla avvaktat eftersom RCC Sydöst har ställt sig 

bakom ett regionalt svar vilket innebär att de inte även kan stå bakom ett nationellt svar. Gunilla 

föreslår därför att RCC i samverkan avstår från att lämna ett gemensamt remissvar. Vi 

diskuterar och konstaterar att samma situation kan komma att uppstå även i andra regioner.  

Vi ser att vi eventuellt skulle kunna lämna remissvar som kommenterar själva underlaget utan 

att ta ställning till slutsatserna, om vi ser att det är motiverat.  

Beslut: Vi bordlägger frågan om remissvar på aktuella sakkunnigutlåtanden till 8 september och 

fattar beslut då om vad vi ska lämna svar på. 

Samordnare av regional nivåstrukturering 

Hans visar den reviderade uppdragsbeskrivningen för samordnare av regional nivåstrukturering. 

Alla ställer sig bakom den. 

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för nationell samordnare av regional nivåstrukturering 

fastställs. Ralf Segersvärd utses till samordnare. 
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14. Nationellt möte om direktöverföring till kvalitetsregister 

Föredragande: Björn Ohlsson och Maria Rejmyr Davis 

Björn och Maria visar ett förslag till upplägg för ett nationellt möte om direktöverföring till 

kvalitetsregister. Formen föreslås bli ett webbinarium som kombineras med att respektive RCC 

samlar deltagare fysiskt för att delta i seminariet tillsammans och fortsätta diskussionen 

regionalt. Alla är positiva till förslaget. Arvid framhäver vikten av att nå ut till deltagare i 

regionerna, så att det inte blir ett möte för RCC-personal.   

Beslut: Vi ställer oss bakom planeringen för det nationella mötet om direktöverföring till 

kvalitetsregister den 4 november. Björn och Maria fortsätter planeringen. Alla får i uppdrag att 

inventera vilka nyckelpersoner som bör få en inbjudan. 

 

15. Övriga frågor 

Innovationsveckan 

Är RCC i samverkan intresserade av att medverka på innovationsveckan? Anmälan senast  

10 augusti. IPÖ kan vara aktuellt. Nollvision cancer kommer att anmäla punkter.  

Arvid tar med frågan till arbetsgruppen för IPÖ. Hans nämner det i veckobrevet. 

Remiss från Socialstyrelsen – förslag till föreskrifter om tillfälliga villkor för avgiftsfri 

screening med anledning av covid-19 

Under dagen kommer ett förslag på tillfällig föreskrift för cervixcancerprevention från 

Socialstyrelsen. RCC i samverkan är remissmottagare och svarstiden är mycket kort. 

Beslut: Johan och Helena får i uppdrag att lämna remissvar på Socialstyrelsens förslag på 

tillfällig föreskrift för RCC i samverkans räkning. 

Rutiner för uppdragsbeskrivningar 

Hans påminner om att det är stödjande RCC som ska skriva på uppdragsbeskrivningarna. De 

påskrivna uppdragsbeskrivningarna ska sparas på Projectplace och diarieföras hos SKR. Mejla 

till Tove så sparar hon och diarieför.  

Kommande möten 

Tid för mötet 18–19 augusti blir 10–15 dag 1 och dag 2.  

Tisdagsmötena fortsätter t.o.m. 30 juni och startar igen 11 augusti. 

 

 


