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 Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
2019-08-27 kl.15.00–17.00 

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

Närvarande Anna-Lena Sunesson 
Anne Hallqvist 
Anneli Fahlén 
Bertil Axelsson 
Birgitta Lauri 
Elisabeth O Karlsson 
Gun-Britt Milioris 
Lars Beckman  
Senada Hajdarevic 
Michael Dahlberg 
Torbjörn Myrnäs 

Adjungerade Adriana Herrera-Gonzales 

Ej närvarande Anna Warg 
Arthur Jänes 
Charlotta Andersson 
Jörn Schneede 
Maria Falck 

Ej närvarande 
adjungerade 

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

Föredragande Anna-Lena Sunesson, ordförande 

  
   

 
Sekreterare      

 
 

Anna-Lena Sunesson   
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1. Presentation av alla deltagare 

 
2. Föregående minnesanteckningar  

Förra mötets minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.   
 

3. Lägesavstämning av sommarsituationen från respektive region 
Samtliga regioner rapporterade om ett högt tryck samt mer och mindre besvärliga 
vårdplatssituationer vid olika kliniker, men att vården överlag ändå fungerat väl för 
cancerpatienterna. Både Umeå och Sundsvall har tagit emot patienter från Stockholm för 
strålbehandling. Väntetiderna till operation av ÖGI-cancer på Nus är längre än önskvärt. 
 

4. Rapport från RCC i samverkan, inklusive överenskommelsen mellan staten och 
SKL om kortare väntetider i cancervården 2019 
Årets överenskommelse kom sent p.g.a. av den utdragna regeringsbildningen. Den bygger 
på tidigare års överenskommelser och omfattar en fortsatt satsning på SVF, ny satsning 
på barncancervården och ytterligare insatser inom cancervården.  
 
Totalt omfattar överenskommelsen 446 mkr avsatta för olika insatser som syftar till att 
korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik. 60 mkr tilldelas barncancer-
vården, varav 54 mkr går till landets Barncancercentrum. Diskussion pågår om på vilket 
sätt pengarna ska användas. Bland annat ska utvecklingsområden analyseras och 
vårdprocesserna inom barncancervården ska kartläggas. En nationell och en regional 
rapport ska var Socialdepartementet tillhanda den 15 nov. 2019. 

 
Övriga satsningar inom cancervården:  

• Fortsatt arbete med nationella vårdprogram, som ska synkroniseras med 
nationella kvalitetsregister. 

• Nationell nivåstrukturering är numera Socialstyrelsens ansvar. RCC ska ge stöd 
och har ett uppföljningsansvar för redan beslutad nivåstrukturering inom 
cancerområdet. 

• Fortsatt utveckling och rapportering av Läkemedelsregistret. 

• Patientinformation tas fram om läkemedelsregimer inom Regimbiblioteket. 

• Prevention och tidig diagnostik av hudcancer, med fokus på teledermatoskopi. 

• Införande av tarmcancerscreening i hela landet. 

• Organiserad prostatacancertestning. 

• Kvalitetsregistermodul för cancerrehabilitering. 

• Förbättra förutsättningarna för patienter att delta i kliniska cancerstudier. 

• Arbeta vidare med Elektronisk Min vårdplan. 
 

Läkemedelsregistrering: 3 mkr kommer att fördelas, baserat på data för patienter 

där registrering har startats under 1 jan−30 juni 2019. Ersättning går till den klinik där 
patienten finns, om inte en region har andra önskemål. Nästa rapport från Register 
för cancerläkemedel kommer i november 2019. 
 
SVF 
Andra utbetalningen av statliga stimulansmedel gällande SVF kommer att göras efter 
att regionerna lämnat in en redovisning till Socialdepartementet (senast den 15 nov). 
Redovisningarna från regionerna i norra sjukvårdsregionen ska skickas in via RCC 
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Norr. Mall för redovisningarna kommer att skickas till regionernas kontaktpersoner 
för SVF. 

 

Överenskommelse − Kvinnors hälsa: 
Varje RCC får 1,5 mkr för att förbättra bäckenrehabiliteringen. I norra regionen finns 
en processledare för området och en rehabiliteringskoordinator som samordnar 
MDK.  
 
Övrig information: 

• Cancerdagen i Almedalen den 3 juli – Seminarierna finns på 
www.cancercentrum.se. 

• Underlag för nivåstrukturering gällande ÖNH är överlämnat till 
Socialstyrelsen.  

• Nationella vårdprogram för njurcancer, testiscancer och KLL har reviderats 
och fastställts.  

• Cancerstrategin fyller 10 år och detta firas med en nationell Cancerdag i 
Stockholm den 3 feb 2020. Alla är välkomna att delta. Samtliga RCC:s 
sjukvårdsregionala processledare kommer att bjudas in. 

 
 

5. Läge avseende 2020-målen i väntetidssatsningen 
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.  
 
Chefssamrådet diskuterade läget. Samtliga regioner i landet har långt kvar till att nå 80%-
målet för SVF, medan 70%-målet redan nås nationellt och i två av norra sjukvårds-
regionens regioner. Måluppfyllelsen är beroende av hur väl regionerna kan registrera SVF-
patienterna. Chefsamrådet konstaterade att SVF och snabba flöden har varit bra för 
patienterna och har bidragit till ett förbättrat samarbete inom cancervården, men att 80%-
målet är svåruppnåeligt och att kompetensförsörjningsproblem är en huvudorsak till det. 
För vissa SVF ses ledtiderna som orealistiska. 
 

6. Förberedelser för start av allmän kolorektalcancerscreening – lägesavstämning 
Förberedelser pågår i samtliga regioner.  
RJH: Planerar start våren 2020. 
RVN: Oklart när start kan ske. Sundsvall har en ny endoskopimottagning och i Ö-vik 
finns kapacitet att starta. Ett problem är avsaknad av skopistutbildning för sjuksköterskor.  
RV: Formellt beslut är taget, och kontakter har tagits med RCC Sthlm-Gotland angående 
kallelsesystem.  
RN: Formellt beslut är taget, dialog med Sthlm-Gotland pågår om kallelsesystem, planerar 
start så tidigt som möjligt 2020.  
 
Hastigheten på införandet har diskuterats i det sjukvårdsregionala kirurgchefssamrådet, 
som anser att screeningen bör vara fullt utbyggd efter en femårsperiod från start. 
 

7. Antibiotikaronder 
Vid föregående styrgruppsmöte ställde chefssamrådet sig positivt till att pilottesta 
antibiotikaronder med syfte att förbättra användningen av antimikrobiella läkemedel. 
Modellen bygger på att en infektionsläkare tillsammans med en avdelningsläkare går 
igenom och diskuterar samtliga patienter på en vårdavdelning som står på antibiotika eller 
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misstänks ha en bakteriell infektion. Infektionsklinikerna i samtliga fyra regioner i norr är 
positiva till att medverka och har utsett kontaktpersoner för kliniker som vill delta. 
 
Chefssamrådet diskuterade frågan. Hematologklinikerna har redan infektionskonsulter. 
Vid några kliniker pågår diskussioner om att knyta apotekare till avdelningar. Vikten av att 
inte ha alltför många olika ronder inom en verksamhet lyftes.  
 
Verksamhetscheferna tar med frågan till sina respektive kliniker och de som 
önskar pilottesta antibiotikaronder kontaktar regionens infektionsklinik. 
 

8. Utarbetande av positionspapper avseende rökning 
Information om pågående arbete i gruppen med regionala processledare. Gun-Britt 
Milioris erbjud sig att vara behjälplig med spridning av dokumentet genom att skicka det 
till beställar-/vårdvalschefer. 
 

9. Läkemedel 
Frågan bordlades då Jörn var frånvarande och inget nytt rapporterats. 
 

10. Kliniska studier  
Lägesavstämning avseende det övergripande arbetet med kliniska studier och aktuella 
studier. I Västerbotten påverkar en begränsad tillgång av neuroradiologikompetens 
möjligheten att delta i studier inom det området. I Västernorrland tar radiologichef upp 
alla aktuella studier på ett regionalt råd, vilket beskrivs som ett bra arbetssätt. I 
Norrbotten bedrivs många hematologiska studier medan akademiska studier inom 
kirurgin pausats med ledig forskningssjuksköterska. 
 

11. Behov av tillsättning av sjukvårdsregionala processledare 
Processledare saknas för 
- hjärntumörer 
- kolorektalcancer 
- mammografi 
- gyncancer  
 
Chefssamrådets ledamöter fortsätter sondera möjliga kandidater. 
 

12. Övriga frågor 
 

• Önskemål avseende satsningar inom bäckenrehabiliteringsområdet 
RCC Norr har kvarvarande statliga medel inom bäckenrehabiliteringsområdet: 
Chefssamrådet önskar att de i första hand används till utbildningssatsningar i 
sjukvårdsregionen. Bland annat finns behov av fler utbildade uroterapeuter, samt 
utbildningar relaterade till samliv och sexualitet.  
 
RCC ser över möjliga utbildningsalternativ och återkopplar till 
chefssamrådet. 
 

• Aktuella tjänster 
RCC Norr kommer att utannonsera en tjänst som projektkoordinator för stöd till 
unga cancerdrabbade, samt en tjänst som samordnande kontaktsjuksköterska för 
hela norra sjukvårdsregionen för all urologisk cancer. 
 



   5 (5) 
 
 

   

 

 
13. Nästa möte: tisdag 22 okt kl 14-17 (video) – OBS! Starttid kl 14.00. Det mötet är 

förlängt för ett särskilt pass om patientöversikter kopplade till cancervårdens 
kvalitetsregister. 
 
 


