Minnesanteckningar till RAG Onkologi extrainsatt möte 8 juni 2021
Kallade
Tommy Leijon
Måns Agrup
Sofia Engblom
Per Nodbrant
Eva Ulff
Karin Adolfsson
Magnus Lagerlund
Anna Askelin

Östergötland
Östergötland
Östergötland
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Kalmar
Kalmar

Dag: 8 juni
Tid: kl. 09:00-10:00
Plats: Zoom möte
Närvarande: Tommy, Per, Eva , Magnus, Anna
Frånvarande: Måns, Sofia, Karin
1. RAG’s representation i kunskapsrådet:
Tommy har haft ett möte med Göran Henriks och Srinivas, vilket ledde till att
frågan togs upp vid möte RCC styrgrupp den 3/6. Förslaget blev att RAG
onkologi har en stående punkt vid RCC styrgrupp för ärenden som kommer fram
vid RAG möten. Dessutom diskuterades uppdragsbeskrivningar för flera RAG i
syfte att tydliggöra frågor som ligger verksamheterna närmast att arbeta med.
Vad gäller administrativt stöd till RAG kan visst ekonomiskt stöd ges men ej
personellt. Minnesanteckningar från RCC styrgruppsmöte 3/6 kommer att
distribueras till gruppen. Gruppen enas om att bjuda in Srinivas till dialog i
samband med nästa RAG för att se hur vi kan återuppta en konstruktiv
samarbetsform.
2. Ny onkolog representant i VP blåscancer:
Vi behöver en ny onkologrepresentant från Sydöstra regionen för VP blåscancer.
Ingrida Verbiene som hade uppdraget innan arbetar numera i Uppsala, d v s
Region Mellansverige. Förslag från VP gruppen, Dimitrios Papantoniou,
onkolog i Jönköping.
Magnus kollar i sin organisation om ytterligare lämplig representant och när svar
föreligger kommer Magnus att maila ut det till RAG gruppen.
3. Sydöst representant för nationell arbetsgrupp – utbildning inom
strålbehandling för sjuksköterskor:
Frågan om kompetensförsörjning inom strålterapi har diskuterats med
onkologichefsrådet tidigare. En arbetsgrupp ska bildas. Se bilaga
uppdragsbeskrivningen NAG utbildning inom strålbehandling för
sjuksköterskor.
VC gruppen inom strålbehandling på våra kliniker har tagit upp frågan med
varandra om vem som ska representera SÖSR och får mandat från RAG att ta
beslut i frågan.

4. Hur kan vi jobba med Europeisk kodexen för praxis inom cancervården
med hjälp av RCC, kopplat till cancerlöften?
Europeiska kodexen mot cancer innehåller information om de största
cancerriskerna och fokuserar på åtgärder som den enskilda individen kan vidta
för att förebygga cancer. Denna innehåller 10 rubriker som är väldigt lika vår
lista på observerbara symptom. V g se
https://www.europeancancer.org/timetoact
Förslag idag att RAG gruppen tar upp dessa rubriker, för att se hur vi kan
implementera dem i vår verksamhet, med Srinivas vid ett kommande möte i
höst.
5. Övrigt:
5.1 Enligt uppgift arbetar Cambio på en produkt liknande IPÖ och ett eventuellt
samarbete med Region Jönköping och RÖ ska ha inletts. RAG gruppen ställer sig
mycket frågande till detta projekt och anser att detta bara är ytterligare en
applikation som blir överflödig.
Beslut idag att Tommy efterhör med Reidar Kjellström kring detta och
informerar RAG guppen vid nästa möte.
5.2 Läkemedel: Konstateras att det kommer många nya läkemedel hela tiden och
det är svårt att hålla reda på alla samt veta hur de ska hanteras osv. RAG föreslår
att bjuda in NT rådet för att kunna ställa specifika frågor vid ett tillfälle under
hösten.
6. Nästa RAG möte:
Planeras att bli i fysisk form i Jönköping, om restriktionerna då tillåter. Torsdag
den 30/9 preliminärtid 09:30-16:00, save the date!

Vid pennan Natalie Löf, chefssekreterare

