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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Register för cancerläkemedel 
Kerstin Granberg och Jenny Bellgran deltog i mötet, visade Register för cancerläkemedel 
och beskrev vilka data som kan ses direkt i registret. På INCA har registervyn rubriken 
”INCA översikt”, då motsvarande data finns i de patientöversikter som i nuläget finns för 
prostata-, njur- och lungcancer och som kommer att införas för fler diagnoser.  
Höstens nationella rapport från Register för cancerläkemedel är nästan klar och skickas 
till chefssamrådet så snart som det finns en slutversion. (Bifogas med utskicket av minnes-
anteckningarna.) 
 
I nuläget har enbart inrapportörerna i respektive region behörighet att ta ut data ur 
registret, men arbete för möjlighet till läsbehörighet pågår. Registren är regionala och 
respektive inrapportör ser data för sin egen region. 
 
Följande uppgifter registreras: 

• Inrapporterande sjukhus och klinik (är kopplat till inrapportörens INCA-konto) 

• Personnummer (namn hämtas automatiskt)  

• Diagnos enligt lista  

• Startdatum för behandling  

• Performance status – ECOG-(WHO), 0–4  

• Behandlingsintention – Kurativ med undergrupper (neoadjuvant, konkommittant, 
adjuvant, remissionssyftande (hematologi), kurativt syftande endast medicinsk 
behandling (onkologi)) alternativt Palliativ, samt om behandlingen sker inom 
ramen för en klinisk studie  

• Aktuellt läkemedel alternativt aktuell regim  

• Stoppdatum av behandlingen  

• Stopporsak – Enligt plan, Toxicitet, Progress, Transformation, Död av progress, 
Död av toxicitet, Död annan orsak eller Annan orsak  

 
I nuläget registreras 21 läkemedel, för aktuell lista se rapporten eller 
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/  
 
Juridiskt består Register för cancerläkemedel av ett register i varje region. Sjukvårds-
regionala registerrapporter är möjliga att ta fram om regionerna är överens om att detta 
ska göras. Inom varje region bör data användas för utvärderingar av olika läkemedels-
behandlingar och tillämpning av rekommendationer. 
 
Önskas datauttag t.ex. inför ett regionmöte – Precisera då önskemålen och kontakta 
Tobias Carlsson, statistiker i RCC Syd, som är stödjande RCC för registret. 
Chefssamrådet ger Kerstin och Jenny i uppdrag att göra en kort instruktion om 
tillvägagångsättet för datauttag. 
 
Chefssamrådet diskuterade parametern Performance status. Vid Cancercentrum Nus är 
det en obligatorisk uppgift i patientjournalen och personalen har fått utbildning kring det, 
ett bra arbetssätt som bör införas vid fler kliniker. 

 
3. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 

https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
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4. Rapport från RCC i samverkan och Norra Sjukvårdsregionförbundet 

Anna-Lena rapporterade från de senaste mötena (ppt-bilder bifogas med minnesanteckningarna). 

• Fastställda nationella vårdprogram: myelom, äggstockscancer med epitelialt 
ursprung, esofagus-ventrikelcancer. 

• Fastställda reviderade SVF: bröstcancer, peniscancer, allvarliga ospecifika 
symtom, njurcancer, lymfom och KLL, livmoderhals- och vaginalcancer.  

• Fr.o.m. 2020 ska SVF följa samma remiss- och publiceringsförfarande som 
nationella vårdprogram. 

• Alla regioners SVF-redovisningar är godkända och alla regioner får ta del av de 
statliga medlen från höstens utbetalning. 

• Nationellt arbete pågår med kartläggning av nuläge och förslag till stärkt arbete 
med att förebygga livmoderhalscancer genom screening. 

• En nationell screeningsamordnare kommer att tillsättas. 

• SVF-turné planeras i början av 2020, av Hans Hägglund m.fl. för att diskutera 
SVF som fungerar bra/inte fungerar bra, lärdomar och erfarenheter. I norr 
anordnas mötet sjukvårdsregiongemensamt. 

• Nationell barncancerrapport har publicerats, se 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingso
mraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf.  

• Ny statlig överenskommelse om en fortsatt cancersatsning under 2020 kommer 
18 december  

• Patientsamverkan: Inom ramen för den nya kunskapsorganisationen har det 
kommit generella regler för ersättningar till patientföreträdare. 

• 3 feb 2020 genomförs en cancerdag i Stockholm för att uppmärksamma att 
cancerstrategin fyllt 10 år, se https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/kalender/2020/februari/cancerstrategin-10-ar/ . Årets kontaktsjuksköterska 
och Årets processledare inom varje sjukvårdsregion, kommer att utses av 
respektive RCC. Sista anmälningsdag är 15 januari, alla hälsas välkomna att delta. 

• Arbete pågår för att flytta Regimbiblioteket till RCC:s egen webbplats, för en 
tekniskt säkrare lösning. Regimbiblioteket används mycket i vårdens kliniska 
vardag. Det innehåller i nuläget drygt 400 regimer och drygt 200 basfakta. 
Diagnosområden där regimer fortfarande saknas är bl.a. livmoderhals, pankreas, 
diagnoser inom hematologi. Regimer för prostata, testis och penis är på gång. 
Faktagranskade patientinformationer per regim finns för GI-området och för 
bröst. De laddas ner från webbsidan. Arbete har startats för lungregimerna, 
därefter kommer gynregimerna. 

• RCC har fått 10 mkr från Vinnova för att under två år skapa en nationell 
innovationshub. Projektet kommer ev. att förlängas. 

 
En första uppföljning av den sjukvårdsregionala cancerplanen har genomförts, se 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-
utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-2021/uppfoljning-2019-av-regional-cancerplan-
2019_21.pdf 
Uppföljningen är baserad på regionernas handlingsplaner (övergripande prioriterade 
områden), underlag från de sjukvårdsregionala processledarna, kvalitetsregisterrapporter 
och på data avseende SVF-målen för 2020. Anna-Lena beskrev hur utvecklingen ser ut 
inom de övergripande prioriterade utvecklingsområdena i cancerplanen. Några 
kommentarer: 
 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/februari/cancerstrategin-10-ar/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/februari/cancerstrategin-10-ar/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-2021/uppfoljning-2019-av-regional-cancerplan-2019_21.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-2021/uppfoljning-2019-av-regional-cancerplan-2019_21.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/norr/cancerplan-2019-2021/uppfoljning-2019-av-regional-cancerplan-2019_21.pdf
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o Alla Norrlandsregionerna planerar att införa screening för tjock- och ändtarms-
cancer. Jurister håller utreder nu vad som krävs för att regionerna ska kunna 
ansluta sig till det samordningskansli och det befintliga kallelsesystem som finns 
inom RCC Sthlm-Gotland, frågan är ännu inte löst. 

o Behov av förstärkningar finns inom patologi, bild- och funktionsmedicin och 
flera andra specialiteter inom cancervården. 

o Den palliativa vården i sjukvårdsregionen är fortsatt ojämlik. Arbete med ett nytt 
nationellt vårdprogram för palliativ vård pågår. Det kommer ge bättre stöd och 
tydligare riktlinjer. 

o Mycket positivt händer kring Min vårdplan. Många regioner i södra Sverige tar nu 
ett helhetsgrepp kring frågan med ett breddinförande av Min vårdplan på 1177.se. 

 
SVF och 2020-målen: 70%-målet uppnås 2019 i Västernorrland och Västerbotten är 
nära. Diagnoser med små patientvolymer ger osäkra data. De data som regionerna har 
inrapporterat till den nationella databasen vid SKR, stämmer inte alltid med siffrorna i 
regionernas egna system. Varje region har ansvaret att själv analysera detta och kvalitets-
säkra dataöverföringen.   
80%-målet: Alla regioner ligger långt ifrån målet, 43 procent i riket. 
I Signe-databasen på SKR finns inte patientens personnummer, vilket försvårar 
datavalidering. 
Diagram kommer att tas fram där man kan se spridningen kring målet på antal dagar. 
 
Ett minskat budgetanslag till RCC Norr från sjukvårdsregionen innebär att RCC Norr 
måste dra ned ersättningen för de sjukvårdsregionala processledarna till att omfatta nio 
månader per år från och med år 2020. För perioden 1 juni – 31 augusti läggs inga RCC-
uppdrag på processledarna och ingen ersättning betalas till klinikerna. 
 
Regionala cancerdagar kommer att arrangeras i Umeå, 2 – 3 april 2020. Anmälan görs 
via cancercentrum.se/norr. 
 

5. Nationella vårdprogram samt SVF på remiss 
Remissrunda pågår för reviderade nationella vårdprogram (NVP) för CUP, prostata-
cancer (inklusive SVF) och det nya vårdprogrammet för binjuretumörer.  
 
För prostatacancer föreligger en revidering av SVF och av diagnostikavsnittet i NVP, som 
omfattar MR innan biopsi. Avsnitten avseende strålbehandling med ultrahypofraktione-
ring vid prostatacancer samt strålbehandling av primärtumör vid metastaserad prostata-
cancer har reviderats.   
 
Konsekvensbeskrivningar för reviderade NVP har skickats ut med möteskallelsen. RCC 
Norr hade vid mötet inte fått en sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning för CUP, 
enbart en nationell konsekvensbeskrivning hade skickats till chefssamrådet. (En sjukvårds-
regional konsekvensbeskrivning inkom till RCC Norr efter mötet och bifogas minnesanteckningarna.) 
 
NVP för CUP: Förtydligande med uppdelning i basutredning och utökad utredning i 
överenstämmelse med SVF CUP. Rekommendationer för läkemedelsbehandling är upp-
daterade. Patienterna kan komma in i utredning på flera sätt. I norra sjukvårdsregionen 
ansvarar Diagnostiskt centrum för utredning av CUP i alla regioner utom i Norrbotten. 
Där finns behov att se över organisationen för utredning av CUP.  
 
NVP för prostatacancer: MR prostata före biopsi har diskuterats tidigare i chefssamrådet. 
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Chefssamrådet beslutade att i remissvaret poängtera att det i SVF-förloppet bör införas 
en rekommenderad värdering av patienten vid urologisk enhet innan beslut om MR, för 
att inte riskera en ohanterlig ökning av antalet MR-undersökningar.  

 
NVP för binjuretumörer omfattar en liten patientgrupp, ca 20 patienter opereras årligen i 
norra regionen. Ytterligare nivåstrukturering diskuteras, men med dagens välfungerande 
patientprocess är detta inte motiverat i norr. Chefssamrådet beslutade att i remissvaret 
lyfta de synpunkter rörande nivåstrukturering som processgruppen framför i den sjuk-
vårdsregionala konsekvensbeskrivningen. 
 
Chefssamrådet diskuterade vikten av horisontell prioritering, som lyfts i varje enskilt 
remissvar. De nationella vårdprogramgrupperna äger dock inte den frågan och kan inte 
göra något konkret åt problemet. 

 
6. Elektronisk Min Vårdplan på 1177 

Katja Vuollet Carlsson deltog i mötet och gav aktuell information om det pågående 
arbetet med elektronisk Min Vårdplan i modulen ”Stöd och behandling” på 1177.se. (ppt-
bilder finns i presentationen som bifogas med minnesanteckningarna.) 
 
RCC i samverkan har beslutat att ta ansvar för den nationella förvaltningen av Min 
Vårdplan på 1177.se med tillhörande nationell patientinformation.  
Katja beskrev det förslag som finns för den nationella förvaltningen/organisationen. 
Varje RCC föreslås ansvara för de diagnoser där man redan har ett nationellt ansvar för 
kvalitetsregister och nationella vårdprogram. Arbetsgrupper med företrädare från varje 
sjukvårdsregion samt patient- och närståendeföreträdare ska inventera och samla befintlig 
information kring varje diagnos. Texterna kommer därefter att språkgranskas enligt 
1177:s språkriktlinjer. Informationen kommer att finnas tillgänglig på 1177.se för att 
kunna individanpassas och läggas till i patientens Min vårdplan. 
 
Chefssamrådet diskuterade hur företrädare från sjukvårdsregionen ska utses för de olika 
arbetsgrupperna och beslutade att uppdra åt de sjukvårdsregionala processarbets-
grupperna att föreslå lämpliga kandidater. Personerna bör vara kontaksjuksköterskor eller 
annan omvårdnadspersonal. Katja förankrar med respektive persons chef innan någon 
tilldelas uppdraget, som sker inom ramen för verksamhetens ordinarie budget. 
 
Katja planera att hålla informationsmöten för kontaktsjuksköterskor och övriga 
intresserade via video i februari 2020. Datum för detta: 
7/2 kl 13.30-15.00 
12/2 kl 08.30-10.00 
14/2 kl 13.30-15.00 
 

 
7. Standardiserade vårdförlopp 

Regionerna skickade sina SVF-redovisningar via RCC Norr till Socialdepartementet den 
15 november 2019. Några regioner har därefter gjort kompletteringar. Alla regioner i 
landet får ta del av de statliga medlen i årets andra utbetalning inom SVF-satsningen. 
En nationell ”SVF-turné” planeras under vårterminen 2020, av den nationella 
cancersamordnare Hans Hägglund m.fl. 
 

8. Läkemedel 
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9. Kliniska studier 
Kerstin Granberg informerade om studiedatabasen Cancerstudier i Sverige som idag 
innehåller 229 kliniska cancerstudier, med pågående rekrytering av patienter. 40 olika 
sjukhus finns med. Nus har vid mötesdatumet 49 registrerade cancerstudier. RCC Norr 
ansvarar för databasen.  
Webbsidan Cancerstudier i Sverige har 60–70 besök per dag och ca 2000 besökare i 
månaden.  
Kerstin påminde om att registrera alla kliniska cancerstudier i databasen, genom att ta 
kontakt med Kerstin eller Sonia Katsuura vid RCC Norr. Även de onkologiska 
prövningsenheterna vid universitetssjukhusen registrerar. 
Mall finns på webbsidan nedan, som används för att fylla i alla uppgifter kring studien 
före registreringen. 
www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-
sverige/registrera-cancerstudie/ 
 

10. Lägesrapport avseende tillsättning av sjukvårdsregionala processledare 
Processledare saknas fortfarande för kolorektal cancer och för mammografi. 
Gällande gyncancerprocessen pågår diskussioner med en kandidat. 
 

11. Datum för chefssamrådets möten 2020 
Nästa möte: 8 januari kl. 16.00–17.00, ett kortare videomöte med fokus på den statliga 
canceröverenskommelsen för 2020. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/registrera-cancerstudie/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/registrera-cancerstudie/

