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Sekreterare    Justerat 

 
 
Anna Selberg Jonasson   Anna-Lena Sunesson, ordförande 

  

  
Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
2020-01-08    kl.16.00–17.00 
 

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

Närvarande Anna Warg 
Anna-Lena Sunesson 
Annelie Fahlén 
Charlotta Andersson 
Elisabeth O Karlsson 
Lars Beckman 
Senada Hajdarevic 
Solveig Hällgren 
 

Adjungerade   

Ej närvarande Anne Hallqvist 
Bertil Axelsson  
Birgitta Lauri  
Dirk Albrecht  
Jonas Sandberg 
Jörn Schneede 
Maria Falck 
Michael Dahlberg 
Åsa Mattsson Rumm 

Ej närvarande 
adjungerade 

Adriana Herrera-Gonzales 
Marju Dahmoun 
Rickard Sjöberg 
Thomas Eriksson 
Ulrika Bergström 
Ulrika Norén-Nyström 

Föredragande Anna-Lena Sunesson, ordförande 

Övrig 
deltagare 

Anna Selberg Jonasson, sekreterare 
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1. Presentation av alla deltagare 

 
2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. Anteckningarna kommer att 
publiceras på www.cancercentrum.se/norr inom kort. 
  

3. Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en 
jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 
Anna-Lena informerade om den nya canceröverenskommelsen (ÖK) inom vilken 500 
miljoner kronor avsätts årligen för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård.  
ÖK har sin grund i den nationella cancerstrategin från 2009 och i regeringens långsiktiga 
strategi för cancervården i Sverige.  
ÖK bygger på tidigare överenskommelser. Satsningen gäller för tre år, 2020–2022, 
förutsatt att riksdagen avsätter medel. Årliga överenskommelser kommer att göras mellan 
staten och SKR. 
Tre områden som motsvarar cancerstrategins delar: 

– Prevention och tidig upptäckt 

– Tillgänglig och god vård 

– Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning  
Huvudområden: 

– Fortsatt arbete med SVF för att nå 2020-målen 

– Barncancerområdet får stort utrymme 
Fördelning av statliga medel 2020: 

Standardiserade vårdförlopp: 

– 320 mkr till regionerna 

– 16 mkr till RCC 

– 9 mkr till SKR  
Barncancerområdet och rehabilitering (för alla patienter med cancer): 

– 80 mkr fördelas lika mellan de sex RCC 
Övriga insatser: 

– 16 mkr till SKR 

– 6 mkr till RCC 
Kvinnors hälsa:  

– 8 mkr till SKR för nationell samordning av screening 

– 5 mkr till RCC för bäckenrehabilitering 
 
Medlen till RCC delas lika mellan landets sex RCC. 
 
Anna-Lena beskrev vilka krav och uppgifter som finns i ÖK, på regional, 
sjukvårdsregional och nationell nivå. 
 
Regionerna ska skriva två redovisningar kring SVF-arbetet, som via RCC skickas till 
Socialdepartementet senast den 30 september 2020 samt den 31 mars 2021. 
Utbetalning av statliga medel för 2020 görs i två omgångar (i samband med att den nya 
ÖK beslutas och efter godkänd redovisning i september), baserat på regionernas 
befolkningsmängd. 
RCC Norr fortsätter att stödja regionerna och arbeta med kvalitetssäkring av SVF-data. 

http://www.cancercentrum.se/norr
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RCC i samverkan ansvarar fortsatt för att ta fram redovisningsmallar, revidera SVF, 
kommunicera kring satsningen och ha ett erfarenhetsutbyte kring SVF, med övriga 
nordiska länder. 
 
Barncancervården: RCC Norr ska stödja det regionala arbetet och den regionala 
implementeringen av det Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter 
barncancer. 
 
RCC Norr jobbar vidare med MDK för rehabiliteringsinsatser – en utvidgning av sjuk-
vårdsregional MDK för rehabilitering efter bäckencancer, samt med implementeringen av 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 
 
RCC i samverkan har ansvar för samordning, förvaltning och utveckling av Min 
vårdplan på 1177, som är en del av patientkontrakt cancer. RCC Norr ska stödja 
införandet av Min vårdplan i norra sjukvårdsregionen.  

 
 

Frågor om kvalitetssäkring inom SVF behöver kanaliseras, så att fel i registreringen kan 
rättas till. Enligt verksamhetsföreträdare stämmer inte alltid indata/lokala data med utdata 
i databasen vid SKR och det måste utredas i respektive region.  
 
Organiseringen av SVF-arbetet ser i dagsläget väldigt olika ut i regionerna. RCC Norr har 
sedan 2015 samordnat en sjukvårdregional arbetsgrupp med en SVF-ansvarig från varje 
region, där registrering och datakvalitet kan diskuteras. Förutsättningarna för gruppen har 
förändrats och saknar i dagsläget representation från Norrbotten. 
 
De sjukvårdsregionala processledarna har i uppdrag från RCC Norr genomföra dialog-
möten i regionerna, där en huvudfråga är dialog om hur arbetet enligt SVF bedrivs.   
Förändringar inom enskilda SVF ska göras på nationell nivå, inte med olika regionala 
tillämpningar som motverkar syftet med SVF om en jämlik vård. Önskemål om föränd-
ringar bör först diskuteras inom de sjukvårdsregionala processarbetsgrupperna och sedan 
tas upp vid de årliga revideringarna av vårdförloppsbeskrivningarna revideras årligen. 
 
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid SKR och Helena Brändström, nationell 
samordnare för nationella vårdprogram och SVF, planerar under våren att genomföra en 
SVF-turné i regionerna för en dialog om hur systemet med SVF fungerar i praktiken. 
 

4. Datum för chefssamrådets möten 2020 
Tisdag 31 mars kl.15.00–17.00 (video) 
Tisdag 19 maj kl.15.00–17.00 (video) 
 

5. Information om tillsättning av sjukvårdsregionala tjänster vid RCC Norr 

– projektkoordinator för stöd till unga cancerdrabbade (16–30 år) är nu tillsatt med 
Wannes Van Assche. 

– samordnande kontaktsjuksköterska för all urologisk cancer i norra 
sjukvårdsregionen håller på att tillsättas. 
 


