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1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Minnesanteckningarna från den 18 november fastställs på nästa möte. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Patientsamverkan i vårdprogrammen 

Helena Brändström och Ulrika Berg Roos har diskussioner med företrädare från patient- och 

närståenderåden (PNR) för att diskutera hur vi ska ta emot synpunkter från PNR och hur vi kan 

förbättra patientrepresentationen i vårdprogrammen. Nationella PNR kommer att ta fram en 

checklista för patientrepresentanter i vårdprogramgrupper och en sammanställning av punkter 

som PNR vill att vårdprogramgrupperna ska uppmärksamma i vårdprogramarbetet. Det finns 

också diskussioner om hur PNR kan stödja patientrepresentanterna i vårdprogramgrupperna.  

PNR samverkar med kunskapsstyrningssystemets organisation för patientsamverkan. Arvid 

påminner om att också anknyta till arbetet med patientsamverkan i kvalitetsregistergrupperna. 

Omvårdnad i vårdprogrammen 

Föreningen Sjuksköterskor i cancervård har erbjudit sig att göra en genomgång av aktuell 

evidens för omvårdnad, att använda i arbetet med vårdprogrammen. De kommer också att göra 

en genomgång av omvårdnadstexter i vårdprogrammen för att finna goda exempel, tillsammans 

med NAG Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan. Helena lyfter att det pågår en diskussion 

om hur texter som är aktuella i flera vårdprogram ska hanteras – antingen som malltexter som 

kan klippas in i alla vårdprogram där de är aktuella eller samlade i ett separat 

omvårdnadsvårdprogram. Vi konstaterar att vi inför en sådan diskussion borde utvärdera hur 
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implementeringen av vårdprogrammet för cancerrehabilitering fungerar, om det är ett hinder i 

implementeringen att det är ett separat vårdprogram.   

Nytt vårdprogram för myelodysplastiskt syndrom, MDS 

Helena har blivit kontaktad av kvalitetsregistergruppen för MDS med en förfrågan om att skriva 

ett nationellt vårdprogram för diagnosen. Det har hittills bara funnits ett nordiskt kunskapsstöd. 

Hege Garelius är föreslagen som ordförande. Hon har deltagit i advisory boards men har klivit 

av dem för att kunna delta i arbetet. Hennes jävsdeklaration läggs till handlingarna. RCC 

Mellansverige är stödjande för registret och bör därmed bli stödjande för vårdprogrammet.  

Beslut: Hege Garelius utses till ordförande för den nya vårdprogramgruppen för 

myelodysplastiskt syndrom, MDS. RCC Mellansverige blir stödjande. Alla får i uppdrag att 

föreslå regionala representanter inför beslut på ett kommande möte.   

Undersökning av remissvar från kommuner 

Vi har lämnat ut remissvar från senaste remissrundan till en arbetsgrupp på SKR som jobbar 

med kommunernas medverkan i kunskapsstyrningssystemet. De vill undersöka om 

kommunerna svarar på remisserna som går ut. Ett tidigt fynd är att kommunerna i Västra 

Götaland har lämnat remissvar på vårdprogrammet för palliativ vård, men inga andra 

kommuner. Anna Karevi Verdoes berättar att RCC Väst har en arbetsgrupp för palliativ vård 

där kommunerna ingår.  

3. Precisionsmedicinrapporten 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans förmedlar styrgruppens förslag till fortsatt hantering av rapporten om precisionsmedicin: 

kapitel 1–7 kortas ner enligt tidigare förslag men det avslutande kapitel 8, som innehåller 

slutsatser och rekommendationer, arbetar vi vidare med själva.  

Alla får i uppdrag att senast den 17 december gå igenom rekommendationerna och komma med 

förslag till strykningar och tillägg. Styrgruppen sammanställer förslagen och förbereder en 

diskussion med beslut på internatet i januari.  

Det ursprungliga förslaget var att fatta beslut om rapporten den 7–8 december men flera av 

cheferna begär mer tid för att göra genomgången av rekommendationerna.  

4. International Forum on Quality and Safety in Healthcare – CAMP 

Sweden 

Föredragande: Göran Henriks 

Göran Henriks berättar om planeringen för konferensen International Forum on Quality and 

Safety in Healthcare. Ett moment under konferensen kommer att vara samtal i mindre grupper 

där man kan anmäla i förväg att man vill leda en diskussion om ett ämne. Göran föreslår att vi 

ska anmäla några frågor att leda diskussioner om, och att vi ska engagera några av våra 

företrädare i verksamheterna att leda diskussionerna.  
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Beslut: Göran Henriks får i uppdrag att bereda en diskussion i december om möjliga ämnen till 

CAMP Sweden och att initiera en beslutspunkt om detta i januari.  

5. NAG Diagnostisk cancergenomik  

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans berättar att han och Helena Brändström kommer att ha möte med NAG Diagnostisk 

cancergenomik för att diskutera en eventuell flytt av arbetsgruppen från NPO Diagnostik till 

oss. Orsaken är främst att vi kan erbjuda mer resurser. Vi konstaterar att gruppen passar väl in i 

vår verksamhet men att vi måste fundera över hur vi gör om det kommer fler liknande 

förfrågningar framöver. Hans har kontakt med beredningsgruppen för styrelsen för 

kunskapsstyrning (SKS) för att säkerställa att det inte finns invändningar från SKS eller NPO 

Diagnostik. 

6. Kommunikation  

Föredragande: Lena Ivö 

Lena meddelar att SKR:s styrelse inom kort kommer att ta upp frågan om en rekommendation 

till regionerna att delta i projektet för utrotning av livmoderhalscancer och att ansluta till det 

gemensamma kallelsesystemet för livmoderhalscancerscreening. Marie Morell från 

Sjukvårdsdelegationen kommer att föredra frågan.  

7. Chefs- och ledarskapsutbildningen 

Föredragande: Anna-Lena Sunesson 

Anna-Lena begär att vi ska skjuta på frågan om chefs- och ledarskapsutbildningar till nästa år.  

Beslut: På internatet kan vi diskutera hur vi ska jobba vidare med frågan om 

ledarskapsutbildningar men vi gör ingen kartläggning innan dess. 


