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 Möte i regionala chefssamrådet för 
cancervården  
2017-05-29 kl. 15.00–17.00 

Plats Videomöte, konferensrummet RCC Norr, Nus 
målpunkt G21, 2 tr, videonummer 1247156 
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Michael Dahlberg 
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Ulrika Norén-Nyström (punkt 1–4) 
Anna-Lena Sunesson 
Anna Selberg Jonasson 
Sara Huggert 

Ej närvarande Anne Hallqvist  
Charlotta Andersson 
Håkan Larsson 
Leif Israelsson 
Olof Hasslow 
Torbjörn Myrnäs 

Ej närvarande 
adjungerade 

Adriana Herrera Gonzales 
Marju Dahmoun  
Rickard Sjöberg 
Thomas Eriksson 
Ulrika Bergström 

 
 
 
Sekreterare  
 
 Anna Selberg Jonasson, Anna-Lena Sunesson 
 
 
 
Justerat  
 
 Beatrice Melin, ordförande 
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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Godkännande av föregående minnesanteckningar 
Föregående mötes minnesanteckningar lades till handlingarna. 
 

3. Rapport från RCC i samverkan 
Beatrice Melin berättade om två rapporter som kommer att diskuteras efter sommaren. 
Båda rapporterna kommer att skickas ut till chefssamrådet. 
1. Förslag om Framtidens kvalitetsregister från en projektgrupp tillsatt av styrgruppen för 
Nationella Kvalitetsregister. Enligt rapporten vill landstingen ta ett större ansvar för 
kvalitetsregistren, i syfte att dra nytta av detta i verksamheten. Hur kan RCC stötta 
kvalitetsregisterarbete på bästa sätt? 
 
2. Rapporten Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård 
har beslutats i SKL och innehåller rekommendationer till landsting/regioner om att bilda 
22 nationella programområden för kunskapsstyrning. RCC-modellen ses som en 
föregångare att dra lärdom av. Hur kan området cancer synka ihop med andra områden? 
Regional förankring saknas. Inga särskilda ekonomiska medel finns kopplade till 
satsningen. 
 
Cancerregistret är inte fullständigt lagreglerat, vilket gör att det krävs ett avtal med 
landsting/regioner. Beatrice har kontaktat med Josefin Leijon, jurist i VLL, som kommer 
att kontakta jurister i övriga landsting i regionen. Frågor kan komma att ställas till 
verksamhetsföreträdare. Ett avtal har upprättats i Halland och det kan användas som 
utgångspunkt. Att RCC ska handha cancerregistret är fastslaget i en föreskrift från 
Socialstyrelsen. 
 
RCC i samverkan diskuterar framtiden för cancervården. Kortare strategidokument kan 
komma från RCC i samverkan. 
 

4. Övriga frågor 
a) Uppföljning av patienter som haft cancer som barn 
Ulrika Norén-Nyström tog upp frågan om hur remissvägen ska se ut för 
canceröverlevare. Den måste vara enkelt och logiskt för både patienter och verksamhet. 
 
Modellen för uppföljning av vuxna överlevare efter barncancer har utvärderats i en pilot 
med patienter från Västerbotten. Uppföljningen sker med ett besök vid seneffekts-
mottagningen vid Nus för patienter vid eller över 25 års ålder, där patienten träffar en 
barnonkolog. På Nus tas prover och en enkät genomförs för att kunna ta ställning om 
personen behöver träffa kurator. I regionen handlar det totalt om ca 400 patienter, som 
alla ska erbjudas ett besök på ett likvärdigt sätt. Vid besöket går man igenom patientens 
behandling som barn, ev. seneffekter och om patienten har behov av åtgärder.  
 
Chefssamrådet diskuterade hur man i respektive landsting/region bäst organiserar sig för 
att se till att remittering till Nus sker och att remissvaret hanteras. Uppföljning av besöket 
kan sedan göras i patientens hemlän, beroende på förutsättningar.  
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Chefssamrådets ställningstagande: 
Specialistvårdsremiss bör gå från behandlande klinik, utifrån vilken diagnos det 
gäller. Aktuella kliniker är kirurg-, medicin-, ortopedklinikerna i respektive 
landsting/region.  

 
Formen för patientmötet diskuterades. Alla bör ges samma erbjudande om ett fysiskt 
besök på Nus. Möte med barnonkolog via video kan vara en möjlighet för den som 
önskar det. En fråga väcktes om Nus-teamet kan komma till respektive länssjukhus och 
då träffa flera patienter under en dag. 

 
b) Ojämlik tillgång till palliativ hemsjukvård för barn i regionen 
 
5–10 barn avlider årligen i cancer i norra regionen. Bertil Axelsson redogjorde för den 
kartläggning av tillgången på specialiserad palliativ som genomförts av den regionala 
palliativa samrådsgruppen. Möjligheten till hemsjukvård varierar beroende var barnet bor. 
Vissa kommuner nekar palliativ hemsjukvård för personer <18 år, med argumentet att det 
inte ingick i skatteväxlingen när kommunerna tog över hemsjukvården från landstingen. 
Hemsjukvårdsteamen måste få stöd av specialiserad palliativ vård för att klara uppgiften. 
Denna ojämlikhet avseende specialiserad palliativ hemsjukvård för barn finns i hela 
landet. Barncancerfonden bör aktiveras och politiker medvetandegöras. 
 
RCC Norr diskuterar fortsatt hantering av frågan med NRF:s förbundsdirektör 
Mats Brännström.  
Om det blir aktuellt att ta upp frågan vid förbundsdirektionens nästa sammanträde 26-
27/9 i VLL föreslås Bertil medverka. 
 
 

5. Remissrunda 2 för nationellt vårdprogram för njurcancer 
Vårdprogrammet och konsekvensbeskrivningen diskuterades. Beatrice poängterade 
vikten av att vara saklig och undvika känsloyttringar i konsekvensbeskrivningar. 
 
Chefssamrådet godkänner vårdprogrammet, förutom ställningstagandet avseende 
regional nivåstrukturering och dess krav på minst 50 operationer/år för 
opererande kliniker. Remissvaret skrivs i enlighet med den fastslagna regionala 
nivåstruktureringsplanen. 

 
6. Tillämpning av nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention i norra 

regionen 2017 
Ett underlag från den regionala processarbetsgruppen för cervixcancerprevention hade 
delats inför mötet. Där konstateras att inget av sjukvårdsregionens landsting/regionerna i 
nuläget har möjlighet att införa det nya nationella vårdprogrammet i sin helhet utan fort-
sätter tills vidare att i huvudsak arbeta enligt norra regionens vårdprogram för cervix-
dysplasi, version 160101. Ett antal åtgärder som snarast behöver genomföras listas. 
 
Vid mötet fanns ingen närvarande från kvinnosjukvården eller laboratoriemedicin. 
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Underlaget skickas till de regionala chefsamråden för laboratoriemedicin och 
kvinnosjukdomar, samt till primärvårdens beställarfunktioner.  
 
Varje landsting måste göra nödvändigt arbete för att få igång screeningen i enlighet med 
det nya vårdprogrammet, som innebär stora förändringar. 
  

7. Behov av ny regional processledare för cervixcancerprevention 
Pia Collberg går i pension under hösten 2017. Ny regional processledare efterlyses och 
nomineringar önskas. Uppdraget motsvarar 30 procent tjänstgöringsgrad. 

 
8. Ny nationell kvalitetsregistersamordnare vid RCC 

Lena Damber går i pension den 1 augusti 2017. 
Arvid Widenlou Nordmark, idag enhetschef på Socialstyrelsen, har rekryterats och börjar 
sin tjänst den 1 oktober. 
 

9. Uppdaterad nationell uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskor och 
uppdaterad regional mall för skriftligt uppdrag till kontaktsjuksköterskor 
Den uppdaterade nationella uppdragsbeskrivningen finns på 
http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/ och 
den regionala uppdragsmallen på http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-
och-narstaende/norr/mall-for-skriftligt-uppdrag-for-kontaktsjukskoterskor-i-norra-
regionen-170515.pdf   
I uppdragsbeskrivningen står det att kontaktsjuksköterskan bör upprätta en lista över sina 
patienter. Krockar detta med PUL? Beatrice tar upp den frågan till SKL. 
 
En rapport från Karlstads universitet har identifierat tre nivåer för uppdraget som 
kontaktsjuksköterska. Ur patient- och närståendeperspektiv fanns det stor skillnad på hur 
man upplevde stödet. Rapporten finns på http://www.cancercentrum.se/uppsala-
orebro/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/forskningsstudie-uppsala-orebro/  
 
Under hösten startar de regionala processarbetsgrupperna ett projekt för att införa en 
individuell, systematisk skattning av patienters behov av cancerrehabilitering, där 
distresstermotetern ska användas. Per Fransson och Katja Vuollet Carlsson är projekt-
ledare och kommer att diskutera projektplan med processledarna vid ett möte på fredag. 
 
 

10. Läkemedel 
Jörn informerade om pågående arbete i NT-rådet avseende Darzalex, som används vid 
myelombehandling. Läkemedlet har fått godkännande som klinikläkemedel, men 
företaget har nu gjort en ny ansökan hos TLV för utökad indikation, vilket fördröjer NT-
rådets rekommendation. Även ARIL-rekommendationen dröjer därför för Darzalex och 
även för Tagrisso (se nedan). http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-
lakemedel/Nyheter/Varfor-drojer-NT-radets-rekommendation-gallande-Darzalex/  

 
Keytrude (PD1-hämmare) kan användas för primärbehandling av icke småcellig 
lungcancer, njurcancer, maligna melanom och non-Hodkins lymfom. NT-rådet har 

http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/mall-for-skriftligt-uppdrag-for-kontaktsjukskoterskor-i-norra-regionen-170515.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/mall-for-skriftligt-uppdrag-for-kontaktsjukskoterskor-i-norra-regionen-170515.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/mall-for-skriftligt-uppdrag-for-kontaktsjukskoterskor-i-norra-regionen-170515.pdf
http://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/forskningsstudie-uppsala-orebro/
http://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/forskningsstudie-uppsala-orebro/
http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nyheter/Varfor-drojer-NT-radets-rekommendation-gallande-Darzalex/
http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nyheter/Varfor-drojer-NT-radets-rekommendation-gallande-Darzalex/
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reviderat sin tidigare hållning där man rekommenderade Opdivo framför Keytrude, 
eftersom Opdivo är billigare. Nu får varje klinik välja vilket preparat man vill ge.  
Keytrude är enklare att administrera, ges på kortare tid och mindre ofta.  
 
Tagrisso har visat fina studieresultat på vissa mutationer inom lungcancerbehandling men 
är dyrt, ca 60 kkr/mån i minst 9 mån och har inte bedömts som kostnadseffektivt.  
Företaget har nu lämnat en ny ansökan med nya data till NT-rådet. 
 

11. Kliniska studier 
En ny neoadjuvant bröstcancerstudie är på gång.  
En kirurgisk studie, ”peppakaka”, bygger på screening av genetisk profil och om det finns 
något registrerat läkemedel. 
En PDF-hämmare har godkänts för generisk användning. 
Studier på KLL och myelom med Venetoclax pågår där, Umeå och Sunderbyn deltar. 
Diskussion tas på MDK innan läkemedlet ges. 
 
Fördelningen av studier är ojämn. En skrivelse är på väg in till RCC i samverkan 
angående möjligheter att ingå i studier. Det måste finnas praktiska möjligheter att delta, 
möjligen genom att göra en del provtagning på hemmaplan. Genetiska tester kan ge en 
kostnadsbesparing i längden. 
 

12. Nästa möte 
29 augusti kl 15-17 (videomöte). Då ska bland annat sommarsituationen och läget för 
SVF diskuteras. 
 

13. Övrig fråga 
Genomics Medicine Sweden är under bildande, ett nationellt nätverk med SciLifeLab. 
Man har bjudit in alla regioner för samarbete inom solida tumörer, hematologi, ovanliga 
ärftliga sjukdomar, bioinformatik m.m. Man arbetar med helgenomsekvenseringar och vill 
skapa matris där all genetisk info sparas. På cancerområdet ser man på breda genpaneler, 
RNA-sekvensering och helgenomsekvensering på vissa undergrupper. Bra och ambitiöst 
program. 
 
 
 


