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Bach 
 

Möte i regionala chefssamrådet för cancervården  
2019-03-26 kl.15.00–17.00 

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

Närvarande Anne Hallqvist 
Bertil Axelsson 
Birgitta Lauri 
Charlotta Andersson 
Elisabeth O Karlsson 
Lars Beckman 
Senada Hajdarevic 
 
Sekreterare: Anna Stecksén  
 

Adjungerade Adriana Herrera-Gonzales 
 

Ej närvarande Anna Warg 
Arthur Jänes 
Dirk Arbrecht 
Gun-Britt Milioris 
Jörn Schneede 
Maria Falck 
Michael Dahlberg 
Torbjörn Myrnäs  
 

Ej närvarande 
adjungerade 

Marju Dahmoun  
Thomas Eriksson 
Ulrika Bergström 
Ulrika Norén Nyström 
Richard Sjöberg 
 

Föredragande Anna-Lena Sunesson 

 
 

  
   
 

Sekreterare  
 

 Anna Stecksén, Anna-Lena Sunesson 
 
 

Justerat  
 

 Anna-Lena Sunesson, ordförande 
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1. Presentation av alla deltagare 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Rapport från RCC i samverkan  
 

• Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering, huvud-hals-cancer och follikulära 
lymfom har fastställts. En generisk modell för uppföljning och rehabilitering i 
vårdprogrammen har fastställts. 

• Det nationella systemet för uppföljning av tarmcancerscreening börjar vara klart och 
kommer att finnas tillgängligt när regionerna är redo att starta screeningen.  

• Några regioner är intresserade av motsvarande system för prostatacancertestning. Om 
en aktiv förfrågan om ett system görs från någon/några region(er) arbetar RCC vidare 
med frågan. En nationell kravspecifikation behöver i sådana fall tas fram.  

• I överenskommelsen för cancervården 2018 fanns ett uppdrag till RCC att ta fram 
patientinformation för de regimer som finns i regimbiblioteket. I dagsläget har 
information till 17 olika regimer utarbetats, med många generiska texter. Dessa är nu 
på remiss.  

 
4. Nationella vårdprogram 

a) remissrunda 2 pågår för de nationella vårdprogrammen för AML, KML, njurcancer 
och långtidsuppföljning av barncancer.  

 

• Birgitta Lauri redogjorde för det reviderade nationella vårdprogrammet för akut 
myeloisk leukemi (AML). Förändringarna gäller främst läkemedelsbehandling av 
patienter med viss genetik, vilket medför en viss kostnadsökning.  
 

• Birgitta Lauri redogjorde även för det reviderade nationella vårdprogrammet för 
kronisk myeloisk leukemi (KML). Patentet för Imatinib som är förstahandsval för den 
absoluta majoriteten av patienterna har gått ut, vilket medför avsevärt lägre läke-
medelskostnader. Färre patienter är numera aktuella för allogen transplantation. 
Patienter följs upp kontinuerligt och i och med större överlevnad görs fler cancer-
genetiska prover. Vissa genetiska faktorer kräver behandling med läkemedel som 
innebär en högre kostnad.  

 

• Elisabeth O Karlsson redogjorde för det reviderade vårdprogrammet för njurcancer. 
Sjukvårdsregionens tidigare ställningstagande avseende den i vårdprogrammet 
rekommenderade nivåstruktureringen står fast. Det reviderade vårdprogrammet tar 
upp nya immunologiska läkemedel (checkpoint-inhibitorer), där regionen i enlighet 
med vårdprogrammet avvaktar den nationella processen för införandet av läkemedel 
innan vi börjar tillämpa de nya kombinationsbehandlingarna av njurcancer i första 
linjen. Några direkta kostnadsbedömningar kan i nuläget inte göras. 
  

• Anna-Lena Sunesson redogjorde för det reviderade vårdprogrammet för långtids-
uppföljning av barncancer, där förändringarna bland annat gäller utökat psykosocialt 
stöd. Ett observandum är access till fertilitetsklinik för flickor.  

 
Chefssamrådet beslutade att ställa sig bakom de regionala konsekvensbeskrivningarna 
och hade inga önskemål om förändringar i NPV. 
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b) information om nya remissrutiner för nationella vårdprogram 
Från och med april 2019 tillämpas en ny modell som innebär en sammanslagen remiss-
runda för reviderade nationella vårdprogram. Remissen går ut samtidigt till både 
profession, patientföreningar och linjeorganisationen. En nationell konsekvensbeskriv-
ning görs av respektive nationell vårdprogramgrupp i samband med revideringsarbetet. 
Den nya modellen ska utvärderas i januari 2020. Helt nya vårdprogram kommer även 
fortsättningsvis att innebära två remissrundor.  
 
 

5. Nivåstrukturering 
 
a) RCC och Socialstyrelsen för en dialog om hur de områden där nivåstrukturering 

tidigare är beslutad genom RCC-modellen, kan övergå i Socialstyrelsens ansvar för 
högspecialiserad vård. 
 

b) Socialstyrelsen har efterfrågat en ”bruttolista” över områden för möjlig sakkunnig-
granskning avseende nationell nivåstrukturering från alla nationella programområden, 
även cancer. RCC i Samverkan kommer att sammanställa regionernas förslag och 
skicka dessa till Socialstyrelsen (finns nu på 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/ 
RCC i samverkan föreslår att följande områden lyfts som prioriterade:  

▪ Avancerad bäckenkirurgi vid recidiv av olika tumörformer, t.ex. 
rektal- och prostatacancer 

▪ Endokrina tumörer inklusive neuroendokrina tumörer 
 
Chefssamrådet beslutade att ställa sig bakom den prioriteringen. 

 

• RCC Norr har tagit fram en rapport avseende genomförd regional nivå-
strukturering baserad på data ur kvalitetsregistren (bifogades med kallelsen). Några 
kompletteringar från processledarna inväntas och synpunkter från chefssamrådet 
välkomnas. I stort sett fungerar nivåstruktureringen, och när det inte gör det är 
bristande personalresurser främsta orsaken.  
 

• En nationell uppföljning av regional nivåstrukturering pågår. Processledarna har 
enligt uppdrag tagit fram en regional rapport avseende hur norra regionen har 
arbetat med de tidigare rekommendationerna för regional nivåstrukturering 
(bifogades med kallelsen).   
 
Rapporterna avseende genomförd regional nivåstrukturering samt utkastet till rapport 
för uppföljning av rekommendationer gällande regional nivåstrukturering diskuterades.  
 

 
c) Uppföljning av det nationella nivåstruktureringsarbetet för analcancer 

Elisabeth O Karlsson redogjorde för den aktuella 2-årsuppföljningen av det nationella 
nivåstruktureringsarbetet för analcancer. Beslutet om fyra enheter med nationellt 
ansvar för behandling av analcancer med radiokemoterapi har inte följts av 
Stockholm, som fortsatt ge behandling. Övriga regioner har inte remitterat patienter 
till Nus.  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/


   4 (5) 
 
 

   

 

 
Chefssamrådet beslutade att ställa sig bakom de synpunkter som framförs från 
sjukvårdsregionen i uppföljningsrapporten avseende det nationellt nivåstrukturerade 
uppdraget för analcancer vid Nus.  
 

6. Avstämning av arbetet med handlingsplaner till den sjukvårdsregionala 
cancerplanen för 2019-2021, fortsatt process.  
 
NRF:s förbundsdirektion (FD) godkände vid sitt möte den 5 december 2018 cancer-
planen för utskick till landstingen/regionerna, med uppdrag att utarbeta handlingsplaner 
gentemot den nya planen. Regionernas respektive handlingsplaner ska vara NRF tillhanda 
senast 2019-04-25 för att kunna redovisas och fastställas vid FD:s möte 2019-05-22. En 
mall för lokal handlingsplan för cancervården har tidigare skickats ut (före föregående 
chefssamrådsmöte).  
 
Chefssamrådets ledamöter rapporterade att arbetet med handlingsplanerna pågår i 
samtliga regioner.  
 

7. Hur vill norra sjukvårdsregionen arbeta med PROM och PREM? 
 
Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare för RCC, medverkade via video 
och föredrar detta ärende. RCC har arbetat med patientrapporterade utfallsmått (PROM) 
och patientrapporterade erfarenhetsmått (PREM) under några år, med tyngdpunkt på 
användning relaterat till kvalitetsregister. PROM och PREM används i nuläget inte för 
löpande förbättringsarbete eller i symtommonitorering. En ny teknisk lösning är under 
framtagande inom ramen för 1177:s infrastruktur.  

 
Chefssamrådet diskuterade frågan och lyfte vikten av att kraftsamla på nationell nivå. 
System för insamling av PROM- och PREM-data bör vara valida, visuellt tilltalande och 
möjliga att använda i en mobiltelefon-app. Chefssamrådet  
- vill inte se en utveckling där regioner utarbetar egna system 
- ser ett stort värde i möjlighet till direkt återkoppling av individuella patientrapporterade 
mått till behandlande enhet i symtommonitorerande syfte. 
- ser ett värde i att kunna mäta levnadsvanor inom ramen för PROM, exempelvis finns i 
dagsläget väldigt få mått kring tobaksbruk.  
 
Arvid Widenlou Nordmark beskrev även kortfattat det 3-åriga samarbetsprojekt om 
patientöversikter, som startade 2018 mellan Swelife, Sjöbergsstiftelsen och RCC i 
samverkan. Syftet att utveckla stöd för att över tid visualisera och följa den enskilda 
patientens sjukdomsförlopp och behandling. En fördjupad presentation kommer i ett 
chefssamrådsmöte under hösten.  

 
 

8. SVF-ledtider – hur kan vi arbeta för att nå 2020-målen? 
Frågan bordlades på grund av få närvarande vid mötet.  
 

9. Läkemedel 
Frågan bordlades på grund av få närvarande vid mötet. 

 
10. Kliniska studier 

Frågan bordlades på grund av för få närvarande vid mötet.  
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11. Behov av tillsättning av sjukvårdsregionala processledare 

Processledare saknas för 
- hjärntumörer sedan årsskiftet 2017/2018 
- kolorektalcancer sedan årsskiftet 2018/2019 
- mammografi sedan februari 2019 
- gyncancer från och med sommaren 2019 
 
RCC Norr konstaterar att det är allt svårare att få personer till processledaruppdrag. 
Chefssamrådet diskuterade frågan och föreslog som en möjlig lösning att engagera ST-
läkare. Eventuellt kan processledararbete räknas som kliniskt arbete eller ledning-
utvecklingsmoment inom ramen för ST-utbildningen. I några processer finns delade 
uppdrag mellan kontaktsjuksköterska och läkare och det fungerar bra. 
 
Chefssamrådets ledamöter ombads att åter fundera över möjliga personer för 
processledaruppdragen i sina respektive organisationer. 
 
 

12. Beslut om mötesdatum för chefssamrådets möten höstterminen 2019.  
tisdag 27 aug kl 15-17 (video) 
tisdag 22 okt kl 14-17 (video, förlängt möte för presentation av patientöversikter) 
tisdag 17 dec kl 15-17 (video) 
 
 

13. Nästa möte: tisdag 28 maj kl 15-17 (video) 
 
 

 
 
 

 


