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 Möte i regionala chefssamrådet 
för cancervården  
2017-08-29 kl.15.00–17.00 

Plats Videomöte, konferensrummet RCC Norr, Nus  

Närvarande Beatrice Melin 
Adriana Herrera-Gonzales 
Anna-Lena Sunesson 
Anna Selberg Jonasson 
Anna Warg, från kl.16:10 
Anne Hallqvist, från punkt 5 
Bertil Axelsson 
Birgitta Lauri 
Charlotta Andersson 
Elisabeth O Karlsson 
Jörn Schneede 
Lena Carlsson 
Michael Dahlberg 
Sara Huggert 
Senada Hajdarevic 
Torbjörn Myrnäs 

Ej närvarande Dirk Albrecht 
Håkan Larsson 
Leif Israelsson 
Lena Weinstock-Svedh 
Maria Falck 

Ej närvarande 
adjungerade 

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

 
 
 
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 
Diskussioner hölls kring prioriteringar vid utveckling av kvalitetsregister, utifrån minskade 
anslag och osäker RCC-finansiering. Många projekt pågår. 
 
Arvid Widenlou Nordmark börjar som kvalitetsregistersamordnare efter Lena Damber den 
1 okt. Genomlysning av verksamheten ska göras till i början av december. 
 
Nationella vårdprogram behöver vara kortfattade och lätta att hitta i; mer strukturerad 
uppföljning och diagnosspecifik rehabilitering behöver in. Arbete med det pågår. 
 
Kunskapsstyrning diskuteras mycket, utifrån den  föreslagna nya modellen för 
kunskapsstyrning med 22 programområden, som landstingen i höst fattar beslut om. Alla 
uppmanas vara ambassadörer för RCC:s sätt att arbeta. 

 
4. Lägesrapport från landstingen avseende SVF-arbetet. Är alla SVF som ska införas 

2017 igång? Ser ni några undanträngning till följd av SVF? 
Alla SVF är startade i alla landsting, men fortfarande kan patienter saknas i något enstaka 
vårdförlopp. SVF börjar bli ett vedertaget begrepp och arbetssätt. I Norge talar man om 
sidoeffekter istället för undanträngning. Patientflödena fungerar, men fortfarande finns problem 
med registreringen. 
 
Chefssamrådet ger en enig beskrivning av att undanträngning inte sker p.g.a. SVF. 
Problemet är generella resursbrister i sjukvården. Patologin fungerar bra och återväxten av 
patologer är god. Chefssamrådet tycker det är bra att RCC belyser de områden som inte 
fungerar.  
 
Långa köer till koloskopier rapporterades från både Västerbotten och Norrbotten. RCC 
Norr har tidigare gett bidrag på 30 kkr för utbildning av koloskopisköterskor och kan göra 
det för fler personer framöver. 
 

5. Hur har sommaren varit (väntetider, vårdplatstillgång etc.)? 
Sommarsituationen diskuterades. Det mesta av verksamheten har flutit på väl. I stort sett 
ordinarie verksamhet inom patologin. 
På sina håll har läget varit mycket bekymmersamt med brist på vårdplatser och operations-
sköterskor. 
 

6. Hantering av återfall inom SVF, synpunkter på nationellt förslag  
Bilaga: Återfall i svf och nvp Förslag till beslut 
Chefssamrådet diskuterade förslag om två nya SVF-koder vid recidiv.  
Konklusion: 
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Chefssamrådet anser att SVF ska gälla nyinsjuknande patienter, ej återfall. Recidiv ska 
exkluderas från SVF. Recidiv som kommer efter avslutad uppföljning tas in i SVF.  
Rådet förordar att utveckla de nationella vårdprogrammen (NVP), istället för att iföra 
ytterligare koder. Ibland skiljer sig symtom hos recidiv från nyinsjuknande; det bör vara i 
NVP det beskrivs. 

 
7. Lägesavstämning avseende nationell nivåstrukturering 

Bilaga: Minnesanteckningar möte referensgruppen nat nivåstr 170614 
Patienter och närståendes omkostnader borde kunna vara jämlika i landet.  
Det är viktigt att sjukvården har en regional process för utredning även av patienter vi 
skickar utanför regionen. 
Det kan ta tid att få till flödena i processerna. RCC ska efter två år göra en uppföljning av 
hur den nationella nivåstruktureringen fungerar. Under införandet kommer tätare 
avstämningar att göras, för att se om nivåstruktureringen utvecklas i enlighet med fattade 
beslut. Patientföreningar kan trycka på i processen. 
 

8. Diskussion om modell för regional nivåstrukturering till 2-3 enheter 
Den senaste regionala nivåstruktureringsplanen klargör att volymerna ska följas årligen för 
de diagnoser där regionen beslutat att inte följa nationella volymsrekommendationer 
(prostatacancer och njurcancer). 
 
Nationellt finns en modell för att ansöka om att bedriva en viss verksamhet. Chefssamrådet 
diskuterade möjligheten att regionalt göra på motsvarande sätt, med verksamhet som bör 
ske på färre platser än vid varje länssjukhus. Alternativ till en ansökningsprocedur kan vara 
att ge de regionala processarbetsgrupperna eller aktuella regionala chefssamråd i uppdrag 
att ta fram ett förslag med fördelning av uppdrag i regionen. 
 
För att kunna försvara ett avsteg från rekommenderade volymer av patienter måste 
registreringen i kvalitetsregistren fungera och god kvalitet påvisas. 
 

9. Läkemedelsregistret, start av registrering under hösten  
Pilotprojekt vid Nus och i Jönköping pågår under hösten 2017. Efter pilottest ska registret 
införas för hela landet. Sonia Katuura är registeradministratör. 
Vilka läkemedel som registreras avgörs av NAC-gruppen. Initialt ska 10 onkologiska 
läkemedel registreras, men antalet läkemedel kommer att utökas och omfatta läkemedel 
som används på många kliniker. Klinikerna behöver planera för implementeringen av 
registret. 
 

10. Arbete med Min vårdplan (MVP) i regionen 
Olika arbeten kring MVP pågår. RJH och LVN har beslutat införa en generisk modell av 
MPV för samtliga cancerpatienter. Då patienter går över landstingsgränserna vore det  en 
fördel med en generisk Min vårdplan med minsta gemensamma nämnare i hela norra 
regionen.  Informationsdokument som de regionala processarbetsgrupperna tar fram, kan 
kopplas till. 
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11. Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen 

Förbundsdirektionen vill ha den årliga uppföljningen i dec 2017. RCC Norr behöver få 
landstingens uppföljningsrapporter för de lokala handlingsplanerna till utvecklingsplanen 
senast 7 nov. Samordna gärna detta med uppföljningsrapporten för SVF. 
 

12. Lägesrapport rekrytering av ny RCC Norr-chef 
Beatrice Melin blir ny nationell cancersamordnare på 50 % fr.o.m. 1 okt och 15 månader 
framåt. Anna-Lena Sunesson blir TF verksamhetschef för RCC Norr, tills ny chef tillträder. 
Michael Dalberg blir Anna-Lenas ersättare i RCC i samverkan och medicinsk rådgivare. 
Både RCC-chef och ersättare är välkomna att delta i möten med RCC i samverkan. Några 
ansökningar till chefstjänsten vid RCC Norr har inkommit, rekryteringsprocessen pågår 
och intervjuer är nära förestående.  
 

13. Läkemedel 
Läkemedelsföretag har tagit ut höga priser på vissa läkemedel. Man har nu förhandlat ner 
priset för t.ex. Tagrisso vid lungcancer. 
 

14. Övriga frågor 
Rapporten Ingångsvärden för de 10 nya SVF-diagnoserna som införs under 2017, visar på 
bristande registrering i kvalitetsregistren.  
Vid nivåstrukturering baseras beslut om att få bedriva verksamhet på de data som 
rapporterats till kvalitetsregistren. En hög registreringsgrad i kvalitetsregistren är ett villkor. 
 
Brith Granström, regional processledare för öron-, näsa- och halscancer, lämnar sitt 
uppdrag. Pia Collberg, regional processledare för cervixcancerprevention, går i pension. 
Nomineringar önskas till de båda uppdragen. 
 
I oktober startar ett regionalt projekt för införande av systematisk bedömning av patienters 
individuella cancerrehabiliteringsbehov.  Distresstermometern kommer att användas för 
behovsscreening. Underlag om detta skickas ut till chefssamrådet. 

 
I höst kommer flera seminarier att hållas om prevention och rehabilitering. Information om 
detta skickas till chefssamrådet, som ombeds sprida det och möjliggöra för medarbetare att 
delta. 
 

15. Nästa möte: 
7 nov kl. 15.00–17.00 
Möten under vårterminen: 
23 januari kl. 15.00–17.00 
19 april i samband med regionala cancerdagen. 


