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1. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes. 

 

2. Regionala patologiprojektet 

Sara Ekström gav en kort bakgrund till projektet. Anders Edström redovisade nuläge och 

tidsplan för fortsatt arbete (ppt-bilder bifogas minnesanteckningarna). 

 

Projektet har fyra huvuddelar:  

1. Digitalisering: Består av två delar, att digitalisera labben, samt ExDin som plattform 

som möjliggör att bedöma varandras preparat i digitala nätverk. ExDin innehåller både 

den tekniska integrationsplattformen samt konstruktion av arbetsformer, avtal, juridik 

m.m. Digital bildöverföring testas med befintlig utrustning mellan VLL och NLL 

genom ExDin inom några veckor. Det finns ett stort behov av synkronisering mellan 

olika delprojekt och många aktörer är involverade. Att installationer/integrationer kan 

fördröjas i köer hos IT och fastighet är ett problem. 

  

2. Uppföljning av ledtider inom SVF: Behov finns av samverkan med de regionala 

processledarna för förtydligande av kraven på patologin inom vissa SVF. Arbete pågår 

med labverksamhetens inre verksamhet för att lösa flaskhalsar och återkoppling i 

realtid av vad som behöver göras just nu, med hjälp av ett speciellt flödesmätnings-

program, LVN har kommit längst med detta. Behov finns av förenklad rapportstruktur 

för uppföljning av SVF-ledtiderna. 

 

3. Molekylärpatologin blir alltmer avgörande för val av behandling till enskild patient 

och önskemål om att få analyser utförda i regionen finns för flera diagnoser. Nu 

skickas prover till andra lab i Sverige, vilket är kostsamt. Satsning på molekylärpato-

logi är prioriterat. Samarbete har etablerats med e-hälsoenheten i VLL, en strategisk 

plan finns och arbete enligt den planen har inletts.  

 

4. Kompetensförsörjning: en studierektor är rekryterad i LVN. Processledarna har flaggat 

för behovet att få med patologer på MDK. Det är nu god bemanning på ST-läkarsidan 

inom patologin i regionen. Största bristen finns på cytodiagnostikersidan. Där har en 

nationell utbildning startat igen. 

 

Styrgruppen tog emot informationen och var nöjd med genomfört arbetet och fortsatt 

arbetsinriktning i projektet. 

 

 

3. Frågor från patientrådet 

Med anledning av data från SVF-PREM ställer sig patientrådet frågan om hur  

a) patienterna informeras om att de är med i ett SVF?  

b) vården uppmuntrar patienten att ha med en närstående vid diagnosbesked?  

Informationsinsatser om SVF görs framför allt mot PV-läkare (obligatoriska i NLL).  

I kallelser kan det finnas en vänlig uppmaning att ta med en närstående (sker idag i LVN).  

 

Styrgruppen beslutade att 

ge de regionala processarbetsgrupperna i uppdrag att arbeta för att det i kallelser ska finnas en 

uppmaning att ta med närstående. 
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4. Standardiserade vårdförlopp – lägesavstämning  
Socialdepartementets preliminära tidsplan är att  i slutet av november meddela vilka landsting 

som får ta del av höstens SVF-medel, och utbetala dessa i början av december.  Det är ännu 

oklart hur strikta man kommer att vara i bedömningen överenskommelsens krav på att det för 

samtliga SVF ska finnas patienter som har gått igenom utredningen, fram till och med avslut. 

Överenskommelsen för 2017 kommer i mitten av december, förhandlingar pågår ännu. 

 

En första rapport av SVF-PREM-data finns publicerad på 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-

raknas/prem/prem-rapport_svf_final_3nov16.pdf   

Väntetidssiffror publiceras nu på RCC:s hemsida, ännu enbart för de fem första SVF:en och 

första halvåret 2016, se http://www.cancercentrum.se/norr/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/   

 

   

5. Mötesplanering för styrgruppen 2017 

Tisdag 14 feb kl 15-17 (video) (Ann-Christin kan inte delta) 

Onsdag 5 april fysiskt heldagsmöte i Umeå (beslutat vid tidigare styrgruppsmöte) 

Torsdag 1 juni kl 15-17 (video)  

 

 

6. Nationella vårdprogram för 

a) Hjärntumörer 

b) Palliativ vård i livets slutskede 

c) Aggressiva B-cellslymfom 

d) Follikulära lymfom 

e) Gallvägstumörer 

f) CUP 

g) Sköldkörtelcancer 

f) Livmoderkroppscancer 

 

Några punkter i de  regionala konsekvensbeskrivningarna för regionen diskuterades.  

- För hjärntumörer saknas ännu kontaktsjuksköterskor på några sjukhus, vilket bör åtgärdas.  

- Inom den palliativa vården finns skillnader i organisation mellan landstingen som  innebär 

en ojämlikhet i regionen.  

- Fler patienter med gallvägstumörer bör opereras. Ökad kunskap krävs, där MDK är ett 

viktigt forum. 

- Det är en brist att det ännu saknas en regional processledare för CUP; ånyo efterfrågas en 

nominering. En regional CUP-MDK skulle behövas för komplicerade fall.  

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna vårdprogrammen för användning i landstingen. 

 

 

7. Implementering av nationella vårdprogram 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/prem/prem-rapport_svf_final_3nov16.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/prem/prem-rapport_svf_final_3nov16.pdf
http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/
http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/resultat-och-statistik/vantetider-redovisning/
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Vem som ansvarar för implementeringen i respektive landsting diskuterades. Lokala process-

ledare har en roll i implementeringen, men processarbetsgrupperna har inte linje- och 

ekonomiansvar. Då verksamhet och resurser behöver styras om är det en chefsfråga. För 

linjens ansvar gäller framför allt effektivisering, även om vissa resurstillskott tillförts. 

 

Ewa Lundgren arbetar med en nationell utredning av användningen av de nationella vård-

programmen, som  visar att de borde kunna användas mer. Styrgruppen konstaterade att 

dokumenten är för långa för att vara användbara i klinisk vardag,  men bra som uppslagsverk. 

Enklare lathundar/regionala tillämpningar behövs för ökad användning. Övergripande och 

översiktlig genomgångar för kollegor behövs för implementering. Filmade presentationer 

föreslogs. Dokumenten är interprofessionella, olika yrkesgrupper behöver använda olika delar 

i vårdprogrammen och för det behövs kortversioner. Cancervårdsappen är bra. 

 

 

8. E-remisser, lägesrapport om inriktning och fortsatt arbete 

Efter senaste styrgruppsmötet har hälso- och sjukvårdsdirektörerna arbetat vidare med frågan. 

Ärendeframskrivning pågår inom NRF, som har kommunikation med enterprisearkitekt Erik 

Vallgren i VLL för vidareutvecklat kostnadsförlag och tidsplan. Förbundsdirektionens 

beredningsgrupp är ingång till det fortsatta arbetet. Det gemensamma arbetet kan även vara 

till nytta för landstingsinternt arbete med E-remisser.  

 

 

9. Nationella tarmcancerscreeningstudien SCREESCO  

Av de personer i studien som inbjudits till koloskopiundersökningar har färre än beräknat 

tackat ja. För att få ett tillräckligt stort underlag för vetenskaplig utvärdering av koloskopi 

som screeningmetod behöver studietiden förlängas. Studieansvarig, Rolf Hultkrantz, kommer 

att be landets hälso- och sjukvårdsdirektörer att förlägga koloskopiarmen i 2 år för att få 

nödvändig power.  Studien har bland annat medfört höjd koloskopikompetens och fler 

utbildade koloskopister. Ett kallelsesystem har byggts upp och kan nog användas även i 

allmän screening.  

 

Det är kostnadseffektivt att hitta tidiga tumörer och arbete behöver påbörjas i regionen för att 

komma igång med allmän screening. Michael Dahlberg kommer tillsammans med  Håkan 

Olsson, regional processledare för kolorektalcancer, att ta fram en beskrivning av vad som 

krävs för att införa FIT-screening i norra regionen från 2019.  

 

 

10. Rapport över täckningsgrader i kvalitetsregistren 

Rapporten överlämnades till styrgruppen. 

 

 

11. Uppföljning av regionala utvecklingsplanen för 2013-2015  
Utskickat rapportutkast diskuterades. Kompletteringar kring kompetensförsörjning skickas 

senast onsdag 23 november till Anna-Lena. Framför allt behöver områden där kompetens-

försörjningsplanen identifierade låg bemanning kommenteras, såsom urologi.  

Anna-Lena gör utskick av ny version under nästa vecka, när kompletteringar har inkommit. 

 

 



5 (5) 

12. Verksamhetsplan RCC Norr 2017 

Utkastet till verksamhetsplan diskuterades. En formulering om regiongemensam palliativ 

jourlinje som prioriterad aktivitet togs bort, en utredning av behovet pågår. 

 

Processledarvakanser finns inom CUP och maligna melanom. NLL har i dagsläget endast en 

processledare och ombads utse en processledare för melanom för en jämnare fördelning av 

uppdragen mellan landstingen i regionen.  

 

Styrgruppen beslutade att 

överlämna RCC Norrs verksamhetsplan med budget till förbundsdirektionen, efter ovan-

stående justering. 

 

 

13. Kontaktsjuksköterskeutbildning efter 2017 

Från 2018 betalar inte RCC utbildningen. Styrgruppen ombads fundera till nästa möte på om 

RCC ska verka för att UmU ska fortsätta ge utbildningen i någon form. Om UmU tar över 

utbildingen blir utbildningsbakgrundskraven mer formella. 

 

 

14. PET-CT-utredning, process 

Externe utredaren Lars Holmberg genomför intervjuer med styrgruppens ledamöter och BFM-

representanter från hela regionen under november. Ett rapportutkast presenteras och diskute-

ras vid en regional workshop preliminärt den 17 januari (i Umeå, med möjlighet till video-

uppkoppling), efter det färdigställs rapporten och överlämnas av RCC till landstingen. När 

landstingen (vid styrgruppens februarimöte) har diskuterat och godkänt rapporten lämnas den 

till FD. 

 

 

15. Socialstyrelsens uppföljningsmöte 30 januari 

Styrgruppen bokade in kl 12-15 den 30 januari för uppföljningsmötet (videomöte) 

 

 

16. Nästa möte 

Tisdag 14 feb kl 15-17 (video) 

 

 

17. Övriga frågor  

Det råder oklarhet kring resebeställning för regioner för patienter som ska till Skandion-

kliniken. En rekommendation har kommit från SKL, men den kan tolkas på olika sätt. Sara 

Ekström tar frågan för hantering. 

 

Sara tackades för sitt arbete som förbundsdirektör för NRF och ordförande för RCC Norrs 

styrgrupp och Mats Brännström hälsades välkommen som ny förbundsdirektör fr.o.m. 

170201. 


