
 

 

 

Minnesanteckningar till RAG Onkologi möte 30 september 2021 
 

Kallade 

Tommy Leijon  Östergötland  

Måns Agrup  Östergötland  

Sofia Engblom Östergötland 

Per Nodbrant Jönköping 

Eva Ulff Jönköping 

Karin Adolfsson Jönköping  

Magnus Lagerlund Kalmar  

Anna Askelin  Kalmar  

 

Adjungerade: 

Srinivas Uppugunduri Verksamhetschef RCC sydöst 

Henrik Lövborg  Apotekare, Diagnostikcentrum  

 

 

Dag: 30 september   

Tid: kl. 09:00-14:00 

Plats: Länssjukhuset Ryhov, Onkologiska kliniken, lokal Fängen 

Närvarande: Tommy, Per, Eva , Magnus, Anna, Karin, Måns, Eva, Sofia.   

         Frånvarande: - 

 

1. Föregående mötesanteckningar 

Läggs till handlingarna. 

 

2. Bordlagda frågor från föregående möten 

2.1 

IPÖ: RAG anser att verksamheterna bör ha informerats och varit med i 

processen innan implementeringen. Man önskar stöd från RCC vid 

implementeringen och resurshjälp med inmatning etc för att komma igång. 

Beslut idag att RAG gruppen preciserar och meddelar RCC (Srinivas) vilka 

behov som finns.   

 

2.2 

Blåscancerrepresentant: Beslut idag att tillsätta Dimitrios Papantoniou onkolog i 

Jönköping för uppdraget som VPP representant.  

 

3. Rapport från Kunskapsrådet  
Genomgång av Kunskapsrådets handlingsplansmall, innehållandes 

förbättringsområden/mål och aktiviteter för att uppnå detta, se bilaga 1. 

 

4. Kartläggning av ledtider för delprocesser i cancervård 

Benchmarking av patologiledtider i SÖRS har påbörjats. Kirurgen har bland 



 

 

 

annat intervjuats för processkartläggningen. RAG gruppen poängterar vikten av 

onkologins roll och synpunkter i det fortsatta arbetet. Det är viktigt att man i 

nivåstruktureringen och i konsekvensanalysen även tar onkologins frågor i 

beaktande och tittar på hela processer för att få med hela cancerprocessen. 

 

5. Europeiska kodexen 

Den europeiska kodexen har RCC tagit i beaktande så till vida att en grupp tidig 

diagnostik har skapats för att jobba med dessa frågor och som arbetar på att ta 

fram ett material.  

 

6. Nya cancerläkemedel 
Expertgruppen ska stödja och samverka med NT rådet och RCC. Expertgruppen 

ska ha dialog med vårdprogramsgrupperna samt medverka till uppföljning och 

utvärdering av nya läkemedel. Henrik Lövborg från expertgruppen beskriver 

processen, uppdraget och samarbetsformerna. Se bilaga 2 

 

7. Skandion 

5.1 

Skandionrapport: Hillevi Rylander är verksamhetschef på Skandionkliniken. En 

långsam ökning av patienter som inlett behandling har skett sedan 2018, se 

bilaga 3 sidan 2. Anläggningen bemannas tekniskt, servas och underhålls av 

extern aktör (IVA). 

 

5.2 

Kostnader protonstrålbehandling: Kalmar och Jönköping önskar en redovisning 

av kostnader för de patienter som blir remitterade till RÖ för 

protonstrålbehandling. Detta för att bättre kunna göra en kostnadskalkyl. 

VMAT-planer utförs i Jönköping men ej i Kalmar. 

Kostnader som läggs på remitterande klinik är fraktionsavgiften samt patientens 

resor och logi. Frågan om kostnadsneutralitet mellan protoner och fotoner för 

patienter tas upp. Beslut att uppföljning av detta ska ske via 

verksamhetschefsgruppen. 

 

5.3 

Studier på Skandionkliniken: Sammanfattning av samtliga studier som pågår se 

bilaga 3 sidan 1. 

 

8. Aktuellt kring RCC i sydöstra regionen 

Bättre återkoppling från styrgruppsmöten önskas samt öka onkologins 

representation.  

 

9. Tefefontriage koncept, UKONS 
I Kalmar har man startat ett projekt i telefontriage för telefonrådgivning. Ett 

standardiserat och kvalitetssäkrat verktyg för telerådgivning till onkologiska 



 

 

 

patienter. 

 

10. Remiss second opinion-vad har vi kommit överens om? 

Detta har diskuterats vid flera tillfällen i chefsrådet, trots att det förekommer 

svar med förslag på behandlingar utanför vårdprogram. Diskussion kring hur 

detta ska hanteras. Förslag; Återkoppling VC till VC. Standardformulering i 

remissen-Magnus delger RAG gruppen rutindokument från Kalmar. 

 

11. Rapport från samtliga 

Uteblir idag pga. tidsbrist 

 

12. Övriga frågor 

10.1 

Onkologen och Urologen i Linköping har nyligen haft ett möte för att diskutera 

möjligheterna till ett förstärkt samarbete i RÖ men även inom SÖRS. På 

Onkologen US har det slutat flera specialister på kort tid, varav två inom 

uroonkologi. Magnus och Per erbjuder sig att hjälpa till i olika formera av 

samarbete. Tommy och Sofia återkommer i frågan.  

 

10.2 

Anna Lotta Hallbäck från Klinisk genetik driver ett forskningsprojekt och hon 

har ställt förfrågan, med kort svarstid, om onkologin sydöstra har ett intresse av 

att stå som medsökande. På grund av kort svarstid samt att det är omöjligt att 

förankra på klinikerna på kort tid, så kommer Kalmar och Jönköping att tacka 

nej, men är öppna för frågan igen framöver om bättre framförhållning ges.  

 

10.3  

FORSS: Diskussion kring regler och FORSS medel för doktorander/handledare 

ej knutna till LiU. 

 

10.4 

Klart för om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling i Region Kalmar. 

Lokalförändringen kommer att möjliggöra byte av acceleratorer och säkra 

framtida utökning av en tredje accelerator, inflyttning beräknas ske sommaren 

2026.  

 

13. Nästa möte 

30 november kl 14-16, i digital form via ZOOM. Punkter som önska på den 

agendan mailas till Natalie senast den 22 november. 

 

 

 


