
    
    

MINNESANTECKNING  1 (4) 

 2020-03-31 
     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Birgitta Fransson     Anna-Lena Sunesson 

Sekreterare    Ordförande 

   

 Regionala chefssamrådet för cancervården  
 

Närvarande Anna Warg 

Anna-Lena Sunesson 

Annelie Fahlén 

Elisabeth O Karlsson 

Lars Beckman 

Anne Hallqvist 

Bertil Axelsson  

Birgitta Lauri  

Dirk Albrecht  

Jörn Schneede 

Michael Dahlberg 

 

Ej närvarande Charlotta Andersson 

Senada Hajdarevic 

Solveig Hällgren 

Maria Falck 

Urban Arnelo 

Åsa Mattsson Rumm 

 

Ej närvarande 

adjungerade 

Adriana Herrera-Gonzales 

Marju Dahmoun 

Rickard Sjöberg 

Stig-Evert Thornberg 

Thomas Eriksson 

Ulrika Norén-Nyström 

 

Föredragande Anna-Lena Sunesson, ordförande 

 
Övrig deltagare Birgitta Fransson, sekreterare 

 

 



   
    

2 (4) 

   

   

 

1) Presentation av deltagare 

 

Kort presentation av deltagare vid dagens möte. Mötet var nerkortat till en timme med 

anledning av det rådande krisläget med coronasmittan. 

 

 

2) Föregående minnesanteckning chefsamrådet för cancervården 2020-01-08 

 

Minnesanteckning från 2020-01-08 godkändes och lades till handlingarna. 

Minnesanteckningen publiceras på www.cancercentrum.se/norr 

 

 

3) Det aktuella läget covid-19 

 

Nulägesbeskrivning norra sjukvårdsregionen 

 

Respektive region lämnade nulägesbeskrivning av det anstränga nuläget med anledning av 

coronasmittan. Alla regioner genomför åtgärder och prioriteringar och förbereder för ett stort 

antal patienter. Samtliga regioner har inrättat eller förberett för särskilda Covid-avdelningar. 

Antalet fall beräknas öka i norra sjukvårdsregionen och stiga snabbt efter påsk. Anna Warg 

informerade om att Jämtland-Härjedalen snart väntar få möjlighet till snabbprovtagning av 

Coronasmitta som ger svar på 20 minuter. Stor oro finns ifall personal i stor utsträckning 

skulle insjukna, vilket skulle leda till personalbrist. Viss smitta mellan patienter har 

konstaterats på några sjukhus i regionen och det finns även smittad personal. Skyddsutrustning 

är en bristvara. Olika åtgärder vidtas för att att skydda infektionskänsliga patienter från smitta.  

 

Nationella regionala cancercentrum  

 

Elisabet O Karlsson informerade från nationellt onkologichefsmöte. Där utsågs en grupp som 

nu arbetar med att ta fram ett nationellt stöddokument, som hjälp och stöd i beslutsfattandet 

beroende på hur ansträngd vårdsituationen och smittoläget är. När dokumentet är fastställt 

kommer det att kommuniceras ut till verksamheterna. 

 

Anna-Lena Sunesson informerade om en nationell webbsida på www.cancercentrum.se som 

heter ”Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården”. De nationella vårdprogram-

grupperna har uppdragits att se över vårdprogram och SVF och bedöma om det bör tas fram 

nationellt gemensamma prioriteringsförslag om Covid-situationen innebär att man behöver 

göra avvikelser från utrednings- och behandlingsrekommendationer. De sjukvårdsregionala 

processledarna har fått uppdraget att delta i/bevaka de arbetet och bedöma om de finns några 

behov av sjukvårdsregionala prioriteringsförslag där det inte tas fram några nationella. 

 

Anna-Lena Sunesson informerade också om ett webinarium som i samarbete med Tema 

Cancer på Karolinska universitetssjukhuset som kommer att hållas fredag den 3 april kl 15-

15.45. Webinariet spelas in så att möjlighet finns att se det i efterhand. Länk till webinariet 

sänds till chefsamrådet för cancervården. 

 

 

4) Nationella vårdprogram på remiss 

Remissrunda pågår för de reviderade nationella vårdprogrammen för ALL, buksarkom, 

livmoderhals- och vaginalcancer och lungcancer. Konsekvensbeskrivningar hade skickats till 

chefssamrådet med möteskallelsen, med länk till remissversioner av vårdprogrammen på 

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

uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/  

 

http://www.cancercentrum.se/norr
http://www.cancercentrum.se/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
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Anna-Lena Sunesson informerade att remisstiden för de nationella vårdprogram som kommer 

ut på remiss den 15 april är förlängd till 15 november 2020 till följd av Corona-situationen. 

  

Chefsamrådet gick igenom konsekvensbeskrivningarna för de aktuella vårdprogrammen. 

Bertil Axelsson poängterade att vikten av samarbete med den specialiserade palliativa vården 

bör tydliggöras när det gäller konsekvensbeskrivningen och vårdprogrammet för lungcancer, 

eftersom en stor majoritet av de patienter som diagnostiseras med lungcancer årligen dör av 

sin lungcancersjukdom. De obotliga lungcancerpatienterna har inte sällan besvärliga symtom 

som kan behöva kompetent stöd utifrån palliativ synvinkel, vid sidan av det rent lungonkolo-

giska för lungcancer. Bertil går igenom vårdprogrammet och skickar ev. kompletterande 

synpunkter till Anna-Lena som underlag för sjukvårdsregionens remissvar för vårdprogram-

met. För övriga vårdprogram på remiss och tillhörande konsekvensbeskrivningar hade chefs-

samrådet inga synpunkter att framföra inför den fortsatta hanteringen av vårdprogrammen. 

 

Chefssamrådet enades om 

att för sin del godkänna vårdprogram och konsekvensbeskrivningar gällande ALL, 

buksarkom, livmoderhals- och vaginalcaner. 

att Bertil Axelsson lämnar eventuella ytterligare synpunkter gällande vårdprogram och 

konsekvensbeskrivning för lungcancer till Anna-Lena Sunesson som underlag för remissvar. 

 

 

5) Utbildning lymfödembehandling 

 

En utbildning för lymfödembehandling erbjuds till hösten 2020. Utbildningen är på 7,5 hp och 

omfattar 3 träffar á 2 dagar vardera på plats i Lund, i övrigt webb-föreläsningar och själv-

studier inkluderande ett eget arbete. Utbildningen ger kompetens att arbeta strukturerat och 

evidensbaserat med behandling av små till måttliga cancerrelaterade lymfödem. Kursplan 

framgår av bilaga utskickad till chefssamrådet inför mötet. 

 

Förslaget är att RCC Norr står för kostnader för utbildningen för 1–2 medarbetare per region, i 

form av kursavgift, kurslitteratur samt resor och boende i samband med de fysiska 

kursträffarna. 

 

Chefsamrådet var positiva till förslaget och eniga att det finns ett behov av ökad lymfterapeu-

tisk kompetens. Bertil Axelsson hade inför mötet kontaktat kursansvariga och erhållit ytter-

ligare skriftlig information. 

 

Chefsamrådet enades om 

 

att Anna-Lena Sunesson förmedlar ytterligare skriftlig information gällande kursinnehåll och 

kursplan till chefsamrådet, tillsammans med praktisk information kring anmälan; 

att respektive region anmäler 1–2 personer till kursen och att RCC Norr står för utbildnings-

kostnaden. 

 

 

6) Övriga frågor 

 

Den sjukvårdsregionala cancerrehabiliteringsgruppen har ställt frågan till chefsamrådet om 

inplanerade möten kan fortgå under coronakrisen via video, alternativt helt ställas in. 

 

Chefsamrådet diskuterade ärendet och enades om 

 

att möten för cancerrehabiliteringsgruppen och andra sjukvårdsregionala möten som RCC 

Norr arrangerar och som innefattar vårdpersonal helt avbokas tills krisen är över;  
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att Anna-Lena Sunesson informerar sammankallande för cancerrehabiliteringsgruppen 

chefsamrådets beslut. 

 

 

7) Nästa möte 

 

Tisdag 19 maj kl 15-17, videomöte 

 

 


