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 Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
2019-01-08 kl.15.00–17.00 

Plats Grupprummet på RCC Norr, Norrlands 
universitetssjukhus eller via video/telefon. 

Närvarande Anna Warg 
Anna-Lena Sunesson 
Bertil Axelsson 
Birgitta Lauri (via telefon) 
Charlotta Andersson 
Christian Arns (ersättare för Arthur Jänes) 
Elisabeth O Karlsson 
Lars Beckman 
Torbjörn Myrnäs 
 
Sekreterare: Anna Selberg Jonasson 

Adjungerade Adriana Herrera-Gonzales 
 

Ej närvarande Anne Hallqvist 
Arthur Jänes 
Dirk Albrecht 
Gun-Britt Milioris 
Jörn Schneede 
Maria Falck/Senada Hajdarevic 
Michael Dahlberg 
 

Ej närvarande 
adjungerade 

Marju Dahmoun 
Rickard Sjöberg 
Thomas Eriksson 
Ulrika Bergström 
Ulrika Norén-Nyström 

Föredragande Anna-Lena Sunesson 

Övrig deltagare Katja Vuollet Carlsson, regional processledare för 
cancerrehabilitering 
Johan Styrke, regional processledare för prostatacancer 

  
   
 

Sekreterare  
 

 Anna Selberg Jonasson, Anna-Lena Sunesson 
 
 

Justerat  
 

 Anna-Lena Sunesson, ordförande 
 

 



   2 (6) 
 
 

   

 

1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Rapport från RCC i samverkan 
Anna-Lena gick igenom dagens agenda och rapporterade från RCC i samverkan. 
 

• Nationella vårdprogram (NVP)  
Fastställda reviderade NVP finns för AML, KLL, cervixcancerprevention, GEP-
NET, akut onkologi och prostatacancer. 
 

• Reviderade standardiserade vårdförlopp (SVF) – finns publicerade på 
cancercentrum.se. Förändringar började gälla fr.o.m. 19-01-01. 
 

• Diskussion kring remisshantering av nationella vårdprogram 
– En eller två remissrundor? 
NVP utarbetas av nationella arbetsgrupper, där Regionala cancercentrums sam-
verkansgrupp utser ordförande och regionala representanter. Till gruppen knyts 
experter samt minst en patientrepresentant. Vårdprogrammet skrivs i enlighet med 
mall och styrdokument och skickas därefter på remiss. Idag sker remisshanteringen 
via två remissrundor. Syftet med den första remissrundan är att diskutera det 
medicinska innehållet i vårdprogrammet. Vid den andra remissrundan diskuteras vilka 
organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vårdprogrammet får för landstingen. 
Vårdprogrammen revideras årligen. Flera vårdprogramgrupper har framfört önskemål 
om att slå ihop de två remissrundorna till en, för ett snabbare remissförfarande och 
därmed en snabbare publicering av vårdprogrammen. 
 
Chefssamrådet diskuterade frågan och bedömde att två remissrundor är att föredra 
för att den version av vårdprogrammet som skickas till landstingens linjeorganisation 
ska vara i en tänkt slutversion. Chefssamrådet förespråkade även att en övergripande 
nationell konsekvensbeskrivning görs av vårdprogramgruppen. En sådan konsekvens-
beskrivningen behöver därefter kompletteras och justeras utifrån regionala förutsätt-
ningar. 
 
– Kunna skicka enstaka kapitel i NVP på remiss? 
Chefsamrådet ställde sig positivt till detta. Snabbare svar kan då förväntas och det är 
bra om remisstiden kan kortas. Det kan vara särskilt lämpligt för omfattande NVP. 
 

• Cervixcancerprevention 
En nationell rapport är publicerad med analys av orsaker till ökad incidens. 
Norra sjukvårdsregionen bör så snart som möjligt övergå till HPV-baserad screening. 
Arbete för det pågår, men regionerna har kommit olika långt. En fråga väcktes om det 
kan finnas brister i den vätskebaserade cytologin och hur väl utvärderad metoden är. 
 

• Rapporter om hudcancerprevention är publicerade 
Primär prevention av hudcancer – hur bör arbetet fördelas och Tidig upptäckt av hudcancer med 
teledermatoskopi. Teledermatoskopi är utbyggt i Västerbotten och förberedelser för start 
i projektform pågår i varierande utsträckning i övriga sjukvårdsregionen. Hudläkare 
kan behöva vidareutbildning för att bedöma de bilder som via teledermatoskopi 
skickas in till hudkliniken. 
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• Organiserad prostatacancertestning 
Skåne är pilot för kallelse- och uppföljningssystem på INCA-plattformen som är 
under utveckling – ett liknande system som för kolorektalcancerscreening. 
 

• Implementering av kolorektalcancerscreening 
Ett gemensamt administrativt system beräknas kunna tas i drift under Q2 2019. 
Landsting och regioner ska senast den 15 februari ge besked om de vill vara med. 
 

• Framtidens vårdinformationsmiljöer 
AKI (Arbetsgruppen för Kvalitetsregister på INCA) för dialoger med ansvariga för 
respektive system angående koppling mellan vårdinformationssystemen och kvalitets-
register. 
 

• Nytt utseende på webbplatsen www.cancercentrum.se 
Startsidorna på webbplatsen har gjorts om för att göra den mer användarvänlig och 
tydlig. 

 

• Elektronisk Min vårdplan (E-MVP) 
Arbete med E-MVP är igång på ca 20 sjukhus i landet inom totalt åtta diagnoser, med 
positivt gensvar från verksamheterna. I norr deltar Sunderbyn med kolorektalcancer-
patienter. En utvärdering av de nationella texterna och användbarheten av e-MVP ska 
vara klar sommaren 2019. 
Finns det verksamheter som vill vara med och få stöd i införandet av e-MVP, 
kontakta Katja Vuollet Carlsson, RCC Norr. 
 

• Standardiserade vårdförlopp (SVF) 
Alla landsting/regioner fick ta del av höstens utbetalning av statliga medel. 
Hur vi ska arbeta för att nå 2020-målen behöver diskuteras.  

 

• Ny nationell cancersamordnare från 4 mars 
Hans Hägglund, f.d. onkologichef i Uppsala. 

 
4. Nationella vårdprogram 

Remissrunda 2 för de nationella vårdprogrammen (NVP) för cancerrehabilitering, huvud-
hals-cancer och follikulärt lymfom. 
Vårdprogrammen finns på www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/ 
Regionala konsekvensbeskrivningar för vårdprogrammen för cancerrehabilitering och 
huvud-hals-cancer skickades ut den 17 december. Konsekvensbeskrivningen för 
follikulärt lymfom skickades ut 7 januari. 
 
Katja Vuollet medverkade och redogjorde för förändringar i NVP för cancerrehabilite-
ring. Flera punkter finns kvar från tidigare NVP, att jobba vidare med. Även om 
strukturerade bedömningar görs, behövs remitteringen till nästa instans bli tydligare. 
Under 2019 genomförs projektet Rehabspåret 2.0 i norra regionen, för breddinförande av 
strukturerade bedömningar. 
Fysisk aktivitet är viktigt som en del av behandlingen. Alla under behandling bör få 
erbjudande om att träffa en fysioterapeut, åtminstone i grupp. 
 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
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Kontaktsjuksköterskan behöver ha ett tydligt uppdrag och mandat för att kunna utföra 
arbetsuppgifter inom cancerrehabilitering. 
 
Christian Arns beskrev de behov som finns inom sjukvårdsregionen relaterat till NVP för 
huvud-hals-cancer. Ledtiderna nås inte i önskad utsträckning. Det nya NVP medför bl.a. 
ett utökat behov av PET-CT och sentinel node-biopsi vid vissa utredningar. Mer resurser 
behövs inom flera områden och ett utökat arbete kring Min vårdplan.  
 
Birgitta Lauri redogjorde för NVP för follikulärt lymfom, en diagnos som drabbar en liten 
grupp patienter. Dessa behandlas med antikroppar, i bland i kombination med 
cytostatika. Alla återfall ska få underhållsbehandling. Det är små förändringar jämfört 
med tidigare NVP.  
 
Chefssamrådet beslutade att ställa sig bakom de regionala konsekvensbeskrivningarna 
och hade inga önskemål om förändringar i NPV. 
 

5. Nivåstrukturering 
Under 2019 ska Socialstyrelsen utreda hur områden inom cancer där nivåstrukturering är 
beslutad genom RCC-modellen, kan övergå i Socialstyrelsens ansvar för högspecialiserad 
vård. 
 

• En uppföljning av genomförd regional nivåstrukturering ska göras. Svar lämnas till 
RCC i samverkan senast den 31 mars. 

• Områden som är lämpliga att utredas för kommande nationell nivåstrukturering ska 
identifieras och skickas till Socialstyrelsen. 

Mallar för regional uppföljning och inventering av möjliga förslag för nationell 
nivåstrukturering finns framtagna och har skickats ut med möteskallelsen. 
 
Alla nationella programområden (NPO) har fått Socialstyrelsens uppdrag att ta fram en 
bruttolista på områden som kan vara aktuella att sakkunnigutreda avseende nationell 
nivåstrukturering. Områdena ska sedan grupperas och nivåstruktureringsarbetet påbörjas 
gruppvis. Förslag till bruttolistan inom cancer efterfrågas från vårdprogramgrupper, 
kvalitetsregistergrupper, specialitetsföreningar och patientföreningar och ska skickas till 
RCC i samverkan senast 1 mars. RCC i samverkan sammanställer därefter inkomna 
förslag och skickar dessa till Socialstyrelsen. 
 
Arbete pågår med att ta fram en nationell PREM-enkät för utvärdering av nivå-
strukturerade åtgärder. 
 
Chefssamrådet beslutade att ge de regionala processledarna i uppdrag att lämna förslag 
till den bruttolista som Socialstyrelsen efterfrågar.  
De regionala processledarna får även i uppdrag att ta fram en regional rapport, utifrån 
utskickad mall, avseende hur norra regionen har arbetat med de tidigare rekommenda-
tionerna avseende regional nivåstrukturering. Rapporten diskuteras därefter vid chefs-
samrådets möte den 26 mars. 

 
6. Regional cancerplan för 2019–2021, fortsatt process 

Förbundsdirektionen (FD) för Norra sjukvårdsregionförbundet (tidigare Norrlands-
tingens regionförbund, NRF) godkände vid sitt möte den 5 december 2018 cancerplanen 
för utskick till landsting/regioner, med uppdrag att utarbeta handlingsplaner gentemot 
den nya planen. Landstingets/regionens respektive handlingsplan ska vara NRF tillhanda 



   5 (6) 
 
 

   

 

senast 2019-04-25 för att kunna redovisas och fastställas vid FD:s möte 2019-05-22. 
 
En mall för lokal handlingsplan för cancervården har skickats ut. 
 
Chefssamrådet ansåg det vara angeläget att respektive LCC snarast kommer igång med 
arbetet med handlingsplanen. 
  

7. Organiserad prostatacancertestning  
Arbete med en regiongemensam rapport pågår och ett utkast till rapport skickades till 
chefssamrådet den 7 januari. Johan Styrke, regional processledare för prostatacancer, 
ansvarar för rapporten och medverkade i mötet. 
 
Johan redogjorde för hur många som i nuläget låter PSA-testa sig i norra regionen och 
beskrev möjliga effekter av olika former av organiserad prostatacancertestning för 
patienter och sjukvårdsorganisation. Kostnader för olika alternativ redovisades.  

 
Chefssamrådet bedömde att rapporten på ett föredömligt sätt belyser de för- och 
nackdelar som finns med ett eventuellt införande av organiserad testning i regionen. 
Bland fördelarna bedömdes särskilt viktiga punkter utgöras av minskad belastning av 
primärvården samt en potentiellt minskad överdiagnostik och överbehandling om rätt 
utredningsalgoritmer används. Chefssamrådet såg ett nationellt datasystem för hantering 
av PSA-utskick och svar som en viktig förutsättning för att olika modeller av organiserad 
prostatacancertestning ska kunna införas och utvärderas. Bland nackdelarna sågs framför-
allt ökade krav på tillgänglighet till prostatabiopsi och MR prostata, tillsammans med ett 
behov av ekonomiskt resurstillskott.  
 
Chefssamrådets bedömning var att ett breddinförande av inbjudan till enbart PSA-
baserad prostatacancertestning i nuläget inte kan genomföras i Norra sjukvårdsregionen, 
av ovan nämnda anledningar.  
 
Chefssamrådet beslutade att ge RCC Norr i uppdrag att genom den sjukvårdsregionala 
processgruppen för prostatacancer ta fram ett förslag på hur inbjudan till prostatacancer-
testning i detalj kan organiseras för en mindre grupp av män. I uppdraget ingår även att ta 
ställning till eventuellt tillägg av kompletterande blodprov och/eller MR i testningen. 
Genom att påbörja testning i mindre skala skulle modeller för informationsutskick, 
provinsamling, provsvarshantering och bedömning av män aktuella för biopsi kunna 
utvecklas och utvärderas, utan stor påverkan på biopsi- och MR-kapacitet samt kostnader.  
 
Respektive region behöver besluta avseende att ev. påbörja ett införande av organiserad 
testning. Chefssamrådet föreslog att frågan behandlas i respektive LCC.   

 
Chefssamrådet rekommenderade också att regionerna inom norra sjukvårdsregionen 
stöttar det nationella projekt som drivs av RCC i samverkan för att ta fram ett nationellt 
datasystem för hantering av organiserad prostatacancertestning. 

 
 

8. SVF-ledtider – hur kan vi arbeta för att nå 2020-målen? 
2020-målen: 70 % av patienter som nydiagnostiserats med cancer ska ha utretts inom 
SVF. 80 % av patienter som utretts inom SVF och startat behandling ska ha genomgått 
förloppet inom fastställd ledtid. 
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Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist och tas upp vid nästa regionala chefssamråd för 
cancervården. 

 
9. Läkemedel 

Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist och tas upp vid nästa regionala chefssamråd för 
cancervården. 
 

 
10. Kliniska studier 

Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist och tas upp vid nästa regionala chefssamråd för 
cancervården. 
 

11. Kommande mötesdatum för chefssamrådet vårterminen 2019 
Tisdag 26 mars kl. 15–17.00 (video) 
Tisdag 28 maj kl. 15–17.00 (video) 
 
2019 års regionala cancerdagar hålls den 4–5 april i Umeå.  
Cancerdagen torsdagen den 4 april har två huvudteman: Träning och cancer samt 
screening. Dagen hålls på svenska.  
Fredagen den 5 april är det Cancerforskningens dag, som arrangeras i samarbete 
med Umeå universitet och hålls på engelska. 
 

12. Övriga frågor 
Enligt beslut i RCC Norrs styrgrupp får de regionala processledarna från och med 2019 
lön från RCC Norr under 10 av årets 12 månader. 
Inga uppdrag för RCC Norr ges under perioden 15 juni–15 augusti. 
 
Nya regionala processledare (20 procent per uppdrag) söks för: 

• Kolorektal cancer 

• Hjärntumörer 

• Mammografi (röntgenläkare vore önskvärt). 
 
Föreslag skickas till Anna-Lena, så snart som möjligt. 
 

 
 


