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1. Föregående minnesanteckningar  

VP 2023  
Genomgång av verksamhetsplan enligt de 6 löftena 

Dialog kring driftsättning av strålterapiregistret och mammografiregistret, 

dataöverföring från Sectra till INCA- Ett arbete behöver göras i varje region. 

Registren är ett verktyg för att kvalitetssäkra och arbeta för jämlik vård 

Vårdprogram – remissrunda lungcancer och hjärntumörer Annika A  

Hjärntumörer: Menigiom nu inlyft i vårdprogrammet, uppföljning i primärvården- 
behov av utbildning  
Lungcancer: Mkt medicinsk diagnostik, PET CT behöver dubbleras i SÖSR 

 

2. Fokusfrågor: Summering av föregående mötes övning om prioriterade områden 

 
a) Kvalitetsuppföljning (inklusive SVF och andra mått) Pia processamordnare 

har kartlagt ur RR används av processledare. Hur stödjer vi processledarna 

att kunna agera på måtten? Processledarna identifierar mål och för dialoger 

med verksamheterna. Svårigheter att ta till sig resultat, det finns skillnader i 

mognadsnivå gällande ta del av resultat. 

Vi bör ta in mått och mätning och konkretisera det på kommande PL-möten 

med kopplingen till att leda och styra för att utveckla till jämlik cancervård 

på olika plan. OECI kommer att bidra till att stärka rapporter.  

RJL cancerråd följer kvalitetsutveckling hos de största cancerdiagnoserna –

s.k. ” the big 5”. 

Behov att skapa engagemang i frågan i dialog med verksamhetschefer för att 

öka engagemanget och förstärka processledarskapet 

b) Cancerrehabilitering/cancerprehabilitering  
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c) Prevention  

d) Prediktiv diagnostik  

e) Patientsamverkan/patientdelaktighet – uppnås genom personcentrerad 

vård!  

f) Gränsöverskridande samverkan  

 

Till nästa möte ska vi tydliggöra varje fokusfråga, en begreppsdefinition och 

inriktningsförklaring så att vi som grupp ska veta hur vi ska förhålla oss till dem. Tydliggöra 

med ett statement: Detta menar vi med respektive fokusfråga 

Kan ta hjälp av de påverkansanalyser som gjordes i nov Nässjö 

Till nästa möte-tar processamordnare fram ett brev som kan skickas ut till 

verksamhetschefer gällande punkt a, kvalitetsuppföljning 

 

3. Utvecklingskraftcancer 26:e april 2023 bordar till nästa möte 

 

4. Tankar från Nationell cancersamordnare - Kjell Ivarsson  

Tillträder 1 januari 2023, har arbetar kliniskt inom övre GI och forskat och haft flera 

chefspositioner inom hälso- och sjukvården. 

Vill fortsätta det framgångsrika arbetet med cancervården- och tillsammans ta oss an de 

fortsatta utmaningarna, tex gällande tillgänglighet. Ska vi klara utmaningarna så är 

samarbete och samverkan väldigt viktigt, på alla nivåer. Kompetensförsörjningen framåt är 

också en utmaning. Stabilitet, bibehålla och utveckla kompetents. 

Ett annat arbete som behöver göras är prioriteringar på nationell nivå, vad ska vi göra och 

vad ska vi inte göra? RCC har en viktig funktion för att lyfta och ta fram rätt underlag för 

den framtida vården och att tillsammans använda våra resurser på bästa sätt. Kjell lägger 

stor vikt till dialoger och samverkan. 

 

Göran visar vår verksamhetsplan 
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5. Dialog med RAG Barn Britt-Marie Holmqvist se bildspel 

Göran inleder med medskick från RSL 

Britt-Marie redogör för barnonkologin inom SÖSR och nationellt, hur den är organiserad 

med flera vårdplaneringsgrupper utifrån respektive diagnos. 6 barncancercentra i 

nationellt. På US finns 8 slutenvårdsplatser.  

Exp på Nationellt arbete:  

o Webbaserad utbildning för barn och vuxenvården, skola och försäkringskassa. 

o Kartläggning av basstandard för psykosociala omhändertagande 

o MVP ALL barn 

o Kvalitetsregistrering 

Exp på regionalt arbete: 

o Kssk-nätverk har skapats 

o MVP implementeras 

o Multidisciplinär uppfölj av barn med förvärvade hjärnskada 

o Digital utveckling 

o Regionala diskussioner kring palliativ vård 

Medel finns för projekt inom barncancersatsningen- har bla gått till lekterapi, utrustning för 

patientkök, optimerad rehab-processen. Finns plan för att projektmedel ska ges till 

respektive sjukhus 

 

6. Dialog med RAG onkologi Per N, Sofia E, och Magnus L- se bildspel 

Göran inleder med medskick från RSL 

Fokusområden lokalt, regionalt och nationellt 

o Kompetensförsörjning 

o nya läkemedel- introduktion och uppföljning 

o IPÖ- saknar dock den automatiska överföringen till, pågående RCC /Vinnova- projekt 

i Kalmar och Jönköping 

o Nya diagnostiken- GMS- samordning i SÖSR 

Utmaningar  

o Nationella dilemmat- nya lm/behandlingar introduceras utan koppling till andra 

nödvändiga resurser 

Aktiviteter  
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o Nationella prioriteringar- exp LM godkänns på tidig och svag evidens. Är VP rätt instans 

att rek LM? 

o Nationell samordning- VP, regimbibliotek, NT-rådet, SVF, kvalitetsregister, 

onk.chefsrådet 

o Lokala prioriteringar - följa resultat, kloka kliniska val 

o Förändrade arbetssätt, arbetsväxling, digitalisering, appar, digital MVP, AI, 

patientinvolvering 

o Utökade resurser- modell 

Forts Utmaningar   

o regionalt dilemma- ansträngd situation på onkologen RÖ 

o fort se bildspel 

Stöd från RPO cancer 

o Forts regelbunden dialog 

o Ta fram få diagnosgemensamma kvalitetsparametrar och återkoppla resultat från 

kvalitetsregister 

o PET/CT i Kalmar 

o Hur hantera introduktion av nya LM inom förmånen 

o CCC i regionen- ett sydöstra arbete? 

o Kan RCC stötta onkologkliniken I RÖ 

o Klinisk forskning- ”6:e löftet” 

Kommentarer/reflektioner: mkt fin presentation, verklighetsnära. Annika tar med sig frågan 

gällande generiska kvalitetsvariabler för alla diagnoser. Bokar ett möte med Magnus gällande det 

arbete som han gjorde.  

 Resurser bör finnas för en ökad kliniks forskning- lab utplacerade på alla 

universitetsorterna.  

 Vi behöver bygga en bro mellan universiteten och sjukhusen 

 Reflektion/konstaterande att vi lägger lejonparten av forskningsresurser för att utvärdera 

produkter/läkemedel från läkemedelsindustrin. Är det industrin som ska dirigera riktning på 

utveckling i cancervården? 

 Stötta RAG onkologi med ett samarbete med läkemedelsgruppen. Ta hjälp av RAG 

molekylär diagnostik 

 Vertikala integrationen är lite större än processynen. Vi stödjer med att få till process-synen 

 Hur kan vi andra bidra? RCC ska se till invånarens behov, möta upp invånarens behov 
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 Återkoppling till RAG:arna viktigt! Vi sätter ihop en summering och återkopplar till 

RAG:arna 

 

7. Kunskapsråd kir och cancer  

a) UFE – fortsatt uppföljning i primärvård – rapport från Kunskapsråd    

b) Punkter till nästa möte  

8. Hjärtats hus- bordar till nästa möte 

9. Övriga frågor- 

10. Patientrepresentant – Vad har vi hört här idag? Medskick? 

Värdet av att öka patientmedverkan, dilemmat gällande alla kvalitetsregister.  

Ulla-Karin går in som ordf i PNR, Mimmi Hogland vice ordf och ett nytt tillskott av Anna 

Olheden i PNR. Tilltalande upplägg med Resultatrapporten. RAG- dragning mkt intressant 

11. Sammanfattning och utloggning 

 

 

 
 


