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 Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
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1. Presentation av alla deltagare 

 
2. Föregående minnesanteckningar  

Förra mötets minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.   
 

3. Samverkan i norra sjukvårdsregionen inom ramen av Norra 
sjukvårdsregionförbundet (NRF)  
Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör, medverkade och gav en kort presentation av 
NRF (PP bifogas). Ett stort utvecklingsområde för NRF är den nya organisation för 
kunskapsstyrning med nationella programområden (NPO), som successivt utvecklas, 
både i norra sjukvårdsregionen och i hela Sverige. 
Chefssamrådet diskuterade samverkan mellan olika NPO. Ett antal NPO överlappar 
varandra, till exempel gällande primärvård och diagnostik. Cancerområdet har 
gemensamma frågor med samtliga NPO:n. 
 

4. Rapport från RCC i samverkan 
Anna-Lena rapporterade från de senaste mötena i RCC i samverkan. 
Uppdaterade nationella vårdprogram som fastställts: Urotelial cancer, lungcancer, 
AML, malignt melanom, peniscancer, långtidsuppföljning efter barncancer samt en 
vägledning för graviditet och cancer. 
Uppföljning av cancerläkemedel 
Ny rapport kommer inom kort från registren för cancerläkemedel. 
 
Nationell nivåstrukturering  
Livmoderhalscancer:  
Sakkunniggruppens förslag som lämnas vidare till Socialstyrelsen är tre centrum för 
trachelektomier. 
CNS-tumörer:  
Sakkunniggruppens förslag som lämnas vidare till SoS är två centrum för medulloblastom 
och intrakraniella germinalcellstumörer. 
Huvud-halscancer: 
Sakkunniggruppen föreslår bland annat nationell MDK för komplicerade fall och 
nivåstrukturering av vissa ingrepp till två–tre enheter. För den onkologiska behandlingen 
föreslås att den nuvarande nivåstruktureringen inte förändras. 
 
Socialstyrelsen (SoS) startar nio sakkunniggrupper i höst, bland annat för neuroendokrina 
tumörer. 
Tidplanen för överföring av ansvar för nationella vårdenheter från RCC till SoS är 
fortfarande oklar. 
 
Screening 
Cervixcancerscreening: Sedan 2017 bygger vårdprogrammet på HPV-screening.  
I slutet av 2019 har troligtvis alla regioner implementerat vårdprogrammet. 
Mammografi: Det nationella kvalitetsregistret har pilot-testat direktöverföring av data från 
Sectra. Bredinförande kan bli möjligt till hösten 2019. 
Kolorektalcancerscreening: Nationellt vårdprogram ska tas fram. RCC Sthlm-Gotland har 
ett etablerat system för administration av screeningprocessen. Övriga landet har möjlighet 
att ansluta sig till det till ett självkostnadspris (se vidare punkt 5 nedan). 
 
Nya journalsystem 
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I uppbyggnaden av de nya journalsystemen finns behov av dialog angående bl.a. kvalitets-
register, SVF och regimbiblioteket. RCC har etablerat kontakter kring det med 
organisationen för det framtida vårdinformationssystemet som ska ersätta nuvarande 
Systeam Cross i RV och RVN och sannolikt även införas i RN. Region Skåne har mappat 
flera av cancervårdens kvalitetsregister för direktöverföring från sitt journalsystem. 

 
Ny överenskommelse 2019 mellan regeringen och SKL 
Beslut om ny överenskommelse kommer att tas den 18 juni.  
Fortsatt fokus på SVF och 2020-målen. Samma områden prioriteras som i ÖK 2018. 60 
mkr är avsatta till barncancervården. 
Ingen handlingsplan kommer att krävas från regionerna, men en enkel redovisning i 
november 2019. Första utbetalning av statliga medel kommer i juni.  
Den andra utbetalningen kommer i höst efter redovisningen. 
 
Nationella vårdprogram 
Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för aggressiva B-
cellslymfom, Hodgkins lymfom, KLL, levercellscancer, matstrups- och magsäckscancer, 
myelom och äggstockscancer. Vårdprogrammen finns på cancercentrum.se, välj i rullisten 
Remissrunda för reviderade vårdprogram: www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/ 
Sju konsekvensbeskrivningar är utskickade inför chefssamrådets möte.  
 
Birgitta Lauri redogjorde för konsekvensbeskrivningarna gällande blodcancerdiagnoserna. 
Nya läkemedel ger ökade kostnader, men kan minska trycket på dagvård samt korta 
vårdtiden. Det saknas vårdplatser; samtidigt händer mycket positivt för patienterna inom 
området.  
Levercancer:  Vårdprogrammen omfattar inga större förändringar, förutom en 
organiserad surveillance-verksamhet. Anne och Torbjörn undersöker hur survelliance för 
patienter med cirrhos i norra regionen är organiserat. 
Esofagus-ventrikel: Operationsresurser och antal vårdplatser behöver öka. 
Äggstockscancer: Norra regionen avvaktar TLV:s utredning gällande kostnadskalkyler, 
men bör rigga organisation och budget för att tillgodose de nya riktlinjerna. BRCA 
mutationstest görs redan i norra sjukvårdsregionen. Idag skickas proverna till Lund men 
patologen vid Nus planerar att sätta upp analysmetoden. 
 
I konsekvensbeskrivningarna görs enkla skattningar av kostnadseffekter men det finns 
inte resurser för att göra fullständiga hälsoekonomiska analyser. För läkemedel görs 
hälsoekonomiska analyser nationellt innan godkännande. 
Chefssamrådet uttrycker oro för den kostnadsökning som förändringarna i vård-
programmen ofta medför. Innan en ny standard införs i sjukvården bör finansieringen 
säkerställas. 
Läkemedelskostnaderna beräknas enligt Michael öka med 59 procent under de 
kommande åren samtidigt som personalresurser saknas. 
 
Chefssamrådet konstaterar att det idag inte finns någon instans inom sjukvårdsområdet 
som ansvarar för att göra en horisontell prioritering av olika insatser. Frågan är mycket 
komplex och med nya NPO kommer kraven att öka ytterligare.  
 
Chefssamrådet anser att resursbristen och kostnadsökningarna inom cancervården är 
problem som behöver lyftas till en högre nivå, som en del av remissvaren. Anna-Lena 
lägger till en kommentar om detta i remissvaren för samtliga vårdprogram i denna 

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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remissrunda. Nina ombads att föra frågan om behovet av en nationell horisontell 
prioritering vidare i det nationella arbetet kring kunskapsstyrning. 
 

 
5. Kolorektalcancerscreening 

Stockholm-Gotland-regionen har ett system för att administrera screeningprocessen, 
inklusive provanalys. Andra regioner kan ansluta sig till systemet till självkostnadspris. 
Förslaget från RCC i samverkan är att införa screeningprogrammet successivt och att 
starta med den lägsta åldersgruppen. Utskick till alla 60-åringar (ca 11 674) i norra 
sjukvårdsregionen under 2020, skulle vid köp av den administrativa tjänsten kostar 
knappt en miljon + kostnad för ett fast kansli.  
För start i januari 2020, behövs en beställning till RCC Stockholm-Gotland inom de 
närmaste veckorna. Beställningen görs av upphandlingsenheten i respektive region. 
 
RCC Stockholm-Gotland kommer då att ombesörja administration kring kallelser, 
svarsbrev, remitteringar, packning och utskick av provtagningsmaterial, porto, tryckning 
av faktablad m.m. Även provtagningskit och analys av FiT ingår. 
 
Chefssamrådet ser klara fördelar med att köpa hela administrationspaketet från RCC 
Stockholm-Gotland. Det sparar pengar och ger en snabbare uppstart. 
Generella beslut, om att påbörja kolorektalcancerscreening och om att ansluta sig till ett 
uppföljningssystem, är tagna i alla regioner.  
Formellt beslut om beställning av administrationspaketet hos RCC Sthlm-Gotland måste 
tas på tjänstemannanivå i respektive region. Michael skickar ut Norrbottens underlag som 
gått till upphandlingsenheten i RN till övriga kirurgchefer i sjukvårdsregionen. 
 
Vid fullt utbyggd screening blir totalkostnaden 6,2 mkr per år, för norra sjukvårds-
regionen som helhet.  
 
I slutrapporten från den nationella arbetsgruppen för utredning om införande av allmän 
tarmcancerscreening, https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/prevention-tidig-
upptackt/tarmcancerscreening/slutrapport_inforande_tarmcancerscreening_18-02-28.pdf  
föreslås att alla landsting startar införandet i slutet av 2019 genom att bjuda in den årskull 
som det året fyller 60 år och därefter successivt bygger ut programmet så att screening 
erbjuds vartannat år tills deltagarna fyllt 74 år. 
 
Chefssamrådet beslutade att ta fram ett underlag/rekommendation för vilken takt 
införandet bör ske i olika åldersgrupper. Införandet bör ske enligt förslaget i den 
nationella slutrapporten, med start med 60-åringarna.  
 
Kontakt med upphandlingsenheten måste tas skyndsamt. Anna-Lena tar fram ett 
underlag för detta och skickar det till kirurgcheferna och chefssamrådet. 

 
6. Organiserad prostatacancertestning 

Anna-Lena gav en lägesrapport från den sjukvårdsregionala processarbetsgruppen för 
prostatacancer, gällande förberedelserna inför organiserad PSA-testning i norra regionen,  
och beskrev arbetsgruppens förslag på organisering. Gruppen jobbar vidare med förslag 
till organisation, utifrån regionala kanslier alternativt ett gemensamt kansli för hela norra 
sjukvårdsregionen. 
 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/tarmcancerscreening/slutrapport_inforande_tarmcancerscreening_18-02-28.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/tarmcancerscreening/slutrapport_inforande_tarmcancerscreening_18-02-28.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/tarmcancerscreening/slutrapport_inforande_tarmcancerscreening_18-02-28.pdf
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Föreslaget innebär en uppstart med 56-åringar inom ramen för ett forskningsprojekt.  
 
Processarbetsgruppen föreslår att de medel som tilldelats för utredningen (4 x 400 000 kr) 
fördelas så att 330 000 kr tilldelas respektive region, 200 000 kr avsätts för utveckling av 
ett INCA-baserat IT-system (i samverkan med fler regioner) och 80 000 kr reserveras till 
FoU-studie (etikansökan, biobanksansökan, arbetstid för plan för provinsamlingar och 
ansökningsskrivande). 

 
Chefssamrådet stödjer processarbetsgruppens förslag till fördelning av de medel som 
tilldelats för utredningen och önskar att processarbetsgruppen fortsätter med förberedel-
serna för organiserad prostatacancerscreening och ytterligare förtydligar förslaget. 
 

7. Antibiotikaronder 
Antibiotikaronder med syfte att förbättra användningen av antimikrobiella läkemedel med 
avseende på bland annat preparatval, dosering, behandlingstid och administreringssätt 
används i ökande utsträckning på olika sjukhus i landet. Ännu görs det främst inom 
verksamhet med medicinska akutvårdsplatser. Erfarenheter av konceptet visar en 
minskning av antibiotikaanvändning och förkortade behandlingstider. Modellen bygger på 
att en infektionsläkare tillsammans med en avdelningsläkare går igenom och diskuterar 
samtliga patienter på en vårdavdelning som står på antibiotika eller misstänks ha en 
bakteriell infektion. Mer komplicerade fall kan hänvisas till ordinarie infektionskonsult.  
 
Chefssamrådet ställde sig positivt till att pilottesta konceptet inom cancervården i 
norra regionen. Anna-Lena meddelar det till Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid 
Nus och ordförande för STRAMA i Sverige och ber att Stephan tar fortsatt kontakt via 
infektionsklinikerna i respektive region. 

 
8. Fysisk aktivitet/träning och cancer, behov av ökad kompetens 

Det finns starka evidens för att fysisk aktivitet/träning inte bara är cancerpreventivt utan 
även har en positiv effekt på behandlingsresultat både under och efter en cancer-
behandling. Träning och cancer var ett tema på vår regionala cancerdag 4 april. Titta 
gärna på presentationerna från dagen, som finns på www.cancercentrum.se/norr/om-
oss/rcc-dagar-i-norr/RCC-dagarna-2019/ 
 
En avstämning bland de regionala processledarna tyder på att kunskapen om detta 
generellt är låg i sjukvårdsregionen. Professionen behöver bli tryggare i att tala om ämnet. 
 
Anna-Lena undersökte intresset av utbildning/informationssatsning: 
Hur kan kunskapen om den positiva effekten av fysisk aktivitet/träning öka på klinikerna 
och vilket stöd till det kan RCC ge? Frågan diskuterades mycket kort. 
Viss information finns på 1177.se.  
 
Chefssamrådet ställde sig positivt till att RCC-organisationen tar fram informations-
material t.ex. i form av en kort film riktad till personal i vården, för att höja den generella 
kunskapsnivån inom området. 
 

9. SVF 2020-mål − Bordlades 
 

10. Utarbetande av positionspapper avseende rökning − Bordlades 
 

11. Läkemedel − Bordlades 

http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/rcc-dagar-i-norr/RCC-dagarna-2019/
http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/rcc-dagar-i-norr/RCC-dagarna-2019/
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12. Kliniska studier − Bordlades 
 

13. Behov av tillsättning av sjukvårdsregionala processledare − Bordlades 
Processledare saknas för 
Hjärntumörer 
Kolorektal cancer 
Mammografi 
Gyncancer (från och med sommaren) 

 
14. Nästa möte: tisdag 27 aug kl 15–17 (video) 


