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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-06-29 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Anna Karevi Verdoes 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans reflekterar över den audit inom Skånes universitetssjukhus som genomförts inför CCC-

ackreditering av OECI. RCC Syd har varit involverade och auditen har även omfattat 

barncancer och specialiserad palliativ vård. Förutom förbättrad kvalitet så kan arbetet även 

bidra till en ökad helhetsförståelse. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också haft en audit 

där RCC Väst varit involverade och planerar nu för att arbeta med den åtgärdslista som är en 

del av resultatet från auditen. 

Hur kan RCC bidra i fortsatta processer både inom de regioner som är i gång med CCC-

ackreditering och de som är i uppstart? Ett exempel är att bilda ett nätverk där information kan 

utbytas. Frågan tas upp igen vid ett möte för RCC i samverkan under hösten. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 22 juni fastställs efter mindre justering.  

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av NVP för AML  

Martin Höglund, ordförande, berättar om uppdatering av vårdprogrammet. Uppdateringen 

gäller framför allt nya läkemedel och det har varit ute på remissrunda eftersom de nya 

rekommendationerna även ger påverkan på fler delar i vårdprocessen. Det kom en del 

synpunkter på andra delar än de uppdaterade, vårdprogramgruppen har landat i att ta med dessa 

synpunkter till nästa större revision som planeras till 15 februari 2022. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för AML fastställs. 
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Fastställande av NVP för hudlymfom 

Emma Belfrage, ordförande, har förhinder att delta så Helena föredrar vårdprogrammet. Det är 

ett antal mindre justeringar genomförda. Synpunkter efter remissrunda är hanterade. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för hudlymfom fastställs. 

Jävsdeklarationer 

Dagens Medicin har begärt ut jävsdeklarationer även för vårdprogramgruppen för 

pankreascancer och de är utlämnade. 

3. Frågor rörande kontaktsjuksköterskerollen 

Föredragande: Hans Hägglund och Anna-Lena Sunesson 

Önskemål om beslut från RCC i samverkan angående KSSK-studien (bilaga) 

RCC i samverkan anser att det är viktigt med forskning på området men RCC kan inte 

finansiera enskilda forskningsprojekt eller ställa vår personal till förfogande för datainsamling. 

Vi hoppas att forskargruppen kan hitta extern finansiering för sitt viktiga projekt. 

RCC i samverkan uppmanar till och välkomnar fortsatt dialog mellan forskargruppen och 

RCC:s nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor för att bidra till att resultaten från 

forskningen kan omsättas i vården för att bl a stärka rollen som kontaktsjuksköterska. 

RCC i samverkan tar även med sig diskussioner om förutsättningar för en fortsatt utveckling av 

rollen som kontaktsjuksköterska i höstens dialog med departementet om överenskommelse 

inom cancer för 2022.  

Önskemål om uttalande om vikten av rollen som kontaktsjuksköterska (Anna-Lena) 

Många kontaktsjuksköterskor har under pandemin tillfälligt jobbat med andra uppgifter. Det 

finns en farhåga för att en del kontaktsjuksköterskor inte kommer tillbaka till tidigare roll efter 

pandemin. Den farhågan tillsammans med färre diagnosticerade cancerfall under pandemin gör 

att det kan finnas skäl att RCC i samverkan kommunicerar om kontaktsjuksköterskans roll i 

cancervården. Viktigt att det är konkreta argument runt nyttan med rollen. 

Frågan tas upp 25–26 augusti för att diskutera hur RCC kan stärka rollen som 

kontaktsjuksköterska, som också är ett mål i Vägen framåt. 

4. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Nationella projekt, samordning kring vad som är på gång inom RCC (på webben), frågan 

bordläggs. 

SKR har frågat sina medlemmar om vad man tycker om statsbidrag, det ska redovisas i en 

rapport och kommer även att generera en debattartikel i närtid. Sannolikt är det en 

argumentation om mer generella och mindre riktade statsbidrag. 
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SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport, med huvudbudskapet om att sjukvården har klarat sig 

relativt bra, publicerades förra veckan. Inga stora följddiskussioner utifrån rapporten. 

5. Revision av bruttolistan för nationell nivåstrukturering 

Frågan bordläggs och tas upp 31 augusti. 

6. Övriga frågor 

Ska vi göra delaktighetsutbildningen nationell? 

Frågan bordläggs, för ny diskussion när Lena Sharp är med. 

Stödjande RCC för nationella patientsamverkansgruppen? 

Frågan bordläggs, för ny diskussion när alla RCC är närvarande. 


