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Mötesanteckning från möte med RAG Onkologi 3 december 2019
Närvarande
Tommy Leijon ny ordf
Leni Lagerqvist, avgående sekr
Per Nodbrant
Eva Ulff
Karin Adolfsson
Magnus Lagerlund
Anna Askelin ny
Måns Agrup
Christina Johansson avgående ordf.
Srinivas Uppugunduri
Monika Arvidsson

Östergötland (RÖ)
Kalmar (RKL)
Jönköping (RJL)
Jönköping
Jönköping
Kalmar
Kalmar
Östergötland
Östergötland
RCC
RCC

Dag: 3 december Tid: kl. 15.45-17.00 Video.
Agenda
1 - Nya och avgående representanter i gruppen
Kort presentation av de nytillträdda genomfördes.
• Monica Arvidsson (RÖ) som är ny på adm. RCC , Monica kommer att från nu
vara gruppens stöd i rollen att vara sekreterare.
• Tommy Leijon (RÖ) berättar att han precis tillträtt rollen som verksamhetschef
på onkologen i RÖ efter Christina.
• Anna Askelin (RKL) berättar att hon ersatt Tobias och att hon sedan en tid är
avdelningschef på onkologiska kliniken i region Kalmar.
Avgående
Christina har avslutat sitt uppdrag som verksamhetschef på onkologen i RÖ
Leni slutar som sekreterare bland annat pga andra uppdrag inom ramen för
Kunskapsstyrning och Regionsjukvård.
Förslag nya namn
Tommy tog uppdraget att ställa förfrågan till ST-läkare Sofia Engblom (RÖ) vars
kompetens blir ett tillskott till gruppen.
2 - Föregående mötesanteckningar
Inga justeringar eller kompletteringar
3 - Former och mötesplanering för 2020
Ordet lämnades fritt.
Magnus föreslår fysiskt möte i Alvesta 20 januari 2020 tid. 08.45-15.15
Kopplat till tågtider, se inklipp bild på tågtider för de som har minst alternativ dvs från
Kalmar resp. Linköping.

4- RCCs nya organisation, styrgrupp se reviderad ppt. bilaga
Se noteringar anteckningsblock
Ovan diskussion summeras och sammankopplas med punkt Medskick till Kunskapsråd
11 dec. a) förorda ev. behov av adjungering av onkolog, b) gemensamma
konsekvensbeskrivningar.
Bröstcancer – specifikt, hur ser RCC på detta och hur nuvarande involvering från
Svenska Bröstcancergruppen ska hanteras.
Processledare för bröstcancer saknas, styrgruppen kommer sannolikt att föreslå att en
kirurg och en onkolog delar på uppdraget. Srinivas bad om att snarast få in förslag på
namn med olika kompetenser. Nästa regionala bröstcancermöte någon gång i februari
2020.
till Vårdprogramsgruppen finns två förslag på kandidater en från RJL och en från RKL.
Beslut att Per och Magnus talar med de båda kandidaterna och ser om det finns en
möjlighet att dela på uppdraget.
Nominering till övriga vårdprogram fungerar och handläggs av RCCs handläggare
Annika Asketun
5 - Handlingsplan 2020 och årsrapport 2019
Återkoppling från RCC, hur ska RAG bidra med årsrapport?
Srinivas förmedlar att RAG onkologi ska bidra till den övergripande RCC rapporten,
avgränsat två max A4. På dessa sidor önskas svar på ”Vad står vi inför för utmaningar
inför 2020 och att RAG onkologi därtill ger förslag på förbättringar att möta dessa.
Processen att underlaget till årsrapporten startade i och med mötet. Förslagen mailas till
Monica monica.e.arvidsson@regionostergotland.se som sammanställer det.

6 - Nedre GI onkologi
Processledare efter Bärbel är Mats Persbom kirurgchef från Jönköping utsedd, förslag
onkolog fick RÖ i uppdrag att ta fram.
7 - Långtidsuppföljning barncancer
Frågan bordlades till nästa möte, men Christina berättade att det är i denna arbetsgrupp
hon nu har i sin nya roll.
8 - Hantering av remissrundor
Punkten berördes kort, men hanteringen behöver utvecklas och förenklas. Punkten
kommer därför att tas upp på en av 2020 års möten.
Det gruppen framhöll var att alla ser ett stort värde i att de svarar på
konsekvensbeskrivning tillsammans. Avseende medskick sakinnehåll kommer framgent
varje region att svara var för sig. Aktuella på remiss är vårdprogram för prostata och
CUP.
9- Bordlagda
Pga. kort mötestid bordlades nedan punkter till januari mötet. Dessa punkter är stående
= punkter som annars återkommer vid varje RAG-möte
Rapport från var och en, Läkemedel och Skandion
10 – Nästa möte
Alvesta 20 januari 2020 mellan kl. 08.45-15.15

Leni Lagerqvist
Sekreterare

