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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans meddelar att en preliminär version av rapporten om läkemedelsregistrering är klar. Vi ber 

Kenneth Villman att komma till mötet den 19 maj för att föredra den.  

Lungcancergruppen har tagit fram ett synopsis till studieprotokoll för implementering av 

lungcancerscreening. Hans uppmanar alla att läsa det inför diskussion på kommande möte.  

Hans har fått frågan från SKR om cancerkirurgin just nu är påverkad av covid-19-pandemin. 

Alla får i uppdrag att höra av sig till Hans om de har medskick till svaret. Johan meddelar att det 

nu finns etiktillstånd för studien av bland annat detta som han tidigare berättat om, men att det 

dröjer innan det finns resultat. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från förra mötet är utskickade men fastställs på nästa möte. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och John Paoli 

Nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden – inför fastställande 

John Paoli, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om arbetet med det nya 

vårdprogrammet. Det finns sedan tidigare ett dokument för dermatologer, och John lyfter att 

arbetet med vårdprogrammet till stor del har bestått i att samordna och nå konsensus mellan 

dermatologer, öron-nära-hals-läkare, plastikkirurger, radiologer, patologer m.fl.. Ett exempel är 

en ny och tydligare definition av kirurgisk radikalitet som kan leda till mer standardiserade svar 

från patologen och färre onödiga utvidgade excisioner. 
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Diagnosen saknar kvalitetsregister. John anger att frågan har diskuterats i vårdprogramgruppen 

och skulle kunna tas upp i samband med att vårdprogrammet ska revideras första gången.  

Vi tackar John för dragningen. Vårdprogrammet fastställs nästa vecka när alla har haft möjlighet 

att läsa det.  

3. Förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för nationella 

arbetsgruppen för patientsamverkan 

Föredragande: Christina Landegren 

Christina Landegren, ordförande i arbetsgruppen, visar ett förslag till ny uppdragsbeskrivning 

och ändrad sammansättning för den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan. Förslaget 

innebär att arbetsgruppen ska bestå av två personer från respektive patient- och närståenderåd. 

Arbetsgruppens uppgifter blir att ha dialog med RCC:s övriga nationella arbetsgrupper om 

patientsamverkan, att samordna initiativ från de sjukvårdsregionala patient- och 

närståenderåden och att vara ingång för andra nationella grupperingar för frågor rörande 

patientsamverkan. Förslaget innebär också att arbetsgruppen byter namn till Nationella patient- 

och närståenderådet. Enligt förslaget ska ordförande och vice ordförande vara representanter i 

gruppen. Vi kommenterar att den skrivningen bör mjukas upp så att även andra personer kan 

vara utsedda som representanter.  

Förslaget innebär att processledarna för patientsamverkan inte längre ska ingå i arbetsgruppen 

och att frågor av administrativ karaktär lyfts bort från arbetsgruppen. Christina föreslår att 

processledarna ska bilda ett nätverk.  

Christina får i uppdrag att återkomma med  

 ett förslag till hur nätverket för processledare eventuellt ska formaliseras 

 ett underlag till gemensamma riktlinjer för arvodering (eftersom det finns signaler om att 
olika RCC tillämpar nuvarande riktlinjer på olika sätt) 

 Förtydliganden av några diskuterade detaljer i uppdragsbeskrivningen.  

 

Enligt den föreslagna uppdragsbeskrivningen ska möten mellan arbetsgruppen och RCC i 

samverkan äga rum i februari och september, vilket innebär att det planerade mötet i juni ställs 

in. 

4. Utredningen av uppföljning av vårdprogram i kvalitetsregister 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid påminner om utredningen av hur vårdprogram kan följas i kvalitetsregister, där Björn, 

Johan, Ove, Arvid och Helena är arbetsgrupp. Gruppen har gett Lumell i uppdrag att utreda 

hur uppföljningen kan förbättras. Lumell genomför nu enkäter och intervjuer. En rapport 

kommer att vara klar i slutet av juni. Bearbetning av resultaten kommer att pågå under hösten.  
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5. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

Lena redogör för aktuella medieaktiviteter. 

6. Övriga frågor 

Styrgrupp för regimbiblioteket  

Föredragande: Hans Hägglund 

Under förra våren diskuterades att tillsätta en särskilt styrgrupp för regimbiblioteket men man 

sköt upp frågan. Förslaget är att RCC i samverkan även fortsättningsvis ska vara styrgrupp, och 

att detta formaliseras. 

Beslut: RCC i samverkan är styrgrupp för regimbiblioteket. 


