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AGENDA:

1. Aktuellt från RCC i samverkan
Minnesanteckningar från RCC i samverkan finns på 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/

Patientöversikt i kvalitetsregistren
Efterfrågan av utveckling av  kvalitetsregistren på INCA är stora från registren och  
det är nödvändigt att prioritera vad som ska genomföras. Patientöversikter i form av 
patientregister med möjlighet att t.ex. följa behandlingar, få grafiska presentationer 
etc. har utvecklats för njure, prostata och lunga och pilottestas nu. 

Ska man satsa på att bygga en ram för en generisk modell för patientöversikt och CE-
märka den, så att den kan användas som ett kliniskt verktyg?

Chefsamrådet diskuterade frågan.

Modul för registrering av SVF-patienter
RCC Väst utvecklar en modul i INCA-portalen, där SVF-patienter kan registreras för 
att man fortlöpande ska kunna följa processen. Det är i första hand ett praktiskt arbets-
verktyg för koordinatorer och ansvariga läkare. För patienter som får en cancerdiagnos 
går registrerade uppgifter direkt in i aktuellt kvalitetsregister. Systemet planeras kunna 
tas i skarp drift efter sommaren.

2. Standardiserade vårdförlopp – lägesavstämning

Ett första utskick av den nationella PREM har nyss gjorts. Totalt skickades 1136 
enkäter ut i landet, varav 48 från norra regionen.

Landstingens representanter i chefsamrådet rapporterade att arbetet med införandet av 
SVF i landstingen överlag går rätt bra, men fortsatt finns utmaningar att nå ut till alla i 
primärvården och få inremittering att fungera. Registreringen med KVÅ-koderna är 
krånglig att få att fungera. LVN diskuterar att använda en del av stimulansmedlen för 
att inrätta en helpdesc-funktion för registreringsfrågor.

Diagnostiska centrum (DC) har startat i LVN (Ö-vik), startar i juni RegionJH 
(Östersund) och efter sommaren i VLL (Lycksele). NLL har inte fattat beslut om DC. 

3. Samordnande regional SVF-koordinator
Önskemål har framförts från SVF-koordinatorer i landstingen om att det vid RCC ska 
finnas en funktion som samordnande regional SVF-koordinator.

Chefsamrådet beslutade att inte stödja förslaget, utan att detta ska lösas lokalt på 
landstingsnivå. Vid behov kan RCC kan bjuda in till nätverksmöte.
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4. Aktuella utbildningssatsningar
SVF-koordinatorutbildning
RAFI (regionala arbetsgruppen för införande av SVF) planerar två utbildningstillfällen 
via video för koordinatorer i höst (16 okt och 17 nov), som omfattar en region-
gemensam och en landstingsspecifik del.

Ny omgång av kontaktsjuksköterskeutbildningen med start VT 2017
RCC Norr står för kurskostnaderna för ännu en utbildningsomgång av uppdrags-
utbildningen av kontaktsjuksköterskor vid Umeå universitet, med start januari 2017. 
Landstingen kommer på samma sätt som senast att erbjudas utbildningsplatser. Detta 
blir sista utbildningsomgången som RCC Norr bekostar.

5. Nationella vårdprogram för 
- myelom
- trofoblasttumörer
Konsekvensbeskrivningar och länk till vårdprogrammen hade skickats till 
chefsamrådet inför mötet.

Chefsamrådet godkände konsekvensbeskrivningarna och vårdprogrammen.

6. Regional processledare för cancer utan känd primärtumör (CUP)
Nomineringar från landstingen saknas fortfarande och chefsamrådets medlemmar 
ombads återigen fundera över tänkbara kandidater.

7. ALASCCA -studien 
En data access-kommitté har utsetts, där Beatrice Melin och Richard Palmqvist ingår 
från norra regionen. Samlar man in data ska man ha förtur för att få ut uppgifter. 
De administrativa delarna för studiestart är klara i norr (åtminstone i NLL, VLL, 
LVN), men ännu är inga patienter inkluderade.

8. Aktuella kliniska studier i norra regionen
 Databasen ”Cancerstudier i Sverige” börjar vara klar (finns nu i testmiljö), och 

kommer att demonstreras vid första cancerrådet efter sommaren.
 Flera nya läkemedelsstudier inom hematologi har startat i NLL, både relaps och 

primärbehandlingar.
 Studie av ev. värde av strålbehandling av primärtumör för lungcancerpatienter i 

stadium IV. 
 I höst startar en studie kring respons av influensavaccinering för patienter som 

går på cytostatika, med start på HER-positiva bröstcancerpatienter, Eskilstuna 
huvudprövare.

 Studien om cancerrehabilitering för palliativa patienter pågår och har nu startat 
även i Sunderbyn.

9. Läkemedel
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Frågan bordlades.

10. Övriga frågor
RÖJ-rapport för palliativ vård
RÖJ-rapport för 2015 är på gång. Täckningsgraden för cancerpatienter i 
palliativregistret har sjunkit till 88%, och Bertil bad cheferna att uppmana till fortsatt 
registrering. Sjukhusen släpar efter i resultat jämfört med kommunerna.

Misstänkt felaktiga svar från cervixcancerscreening i NLL
Kvalitetsuppföljning visade att en enskild cytodiagnostikers svarsprofil ändrades 
under en kort tidsperiod. Prover eftergranskas nu, ska vara klart i slutet av sommaren. 
Den diagnostiska metoden har parallellt ändrats och blivit känsligare. Dubbel-
granskning har införts för alla prover som det finns tolkningssvårigheter kring.

Prioriteringsarbete för sjukdomsförebyggande metoder
Socialstyrelsen efterfrågan nomineringar att ingå i den nationella arbetsgruppen. 

Läkemedelsregistret 
Regionens onkologkliniker har gett upp försöken att använda registret, som inte 
upplevs funktionellt, och önskar en nystart av registret

11. Nästa möte
Tisdagen den 30 augusti kl 15-17 (videomöte)




