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1. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes. 

 

2. Kompetensförsörjning, tillgänglighet och utbildningsfrågor i ett längre perspektiv 
Styrgruppen diskuterade frågan bland annat utifrån hur arbetet kan organiseras och hur lands-

ting/regioner kan uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Grenspecialisering orsakad av ökad 

komplexitet i sjukvården medför en alltmer nischad kompetens, vilket totalt tar mycket 

resurser. Det komplicerar kompetensförsörjningen, inte minst på mindre sjukhus.  

 

Utbildning 

Bristen på sjuksköterskor (ssk) orsakar stora problem. Oskar har kontaktat Umeå universitet 

(UmU) med önskemål om fler specialist-ssk-utbildningsplatser för kirurgiska ssk. Ssk som 

vill vidareutbilda sig kan idag inte göra karriär på kirurgisk vårdavdelning, utan blir ofta 

narkos- eller op-ssk. En distansutbildning för kirurgiska ssk för hela norra regionen vore 

önskvärt. Enligt UmU kan de dock inte starta fler utbildningar, bara uppdragsutbildningar.  

Beatrice poängterade att FUII-rådet ska hantera utbildningsfrågor. Många som idag utbildas 

till vårdyrken blir inte tillräckligt rustade för det kommande arbetet. 

 

Arbetsfördelning – rätt använd kompetens 

Stora förändringar i arbetssätt och arbetsfördelning behövs. Att överföra arbetsuppgifter till en 

annan nivå är svårt inom alla yrkeskategorier, men upplevs särskilt svårt mellan ssk och 

undersköterskor (usk). Usk-rollen behöver förändras. Idag gör många ssk arbetsuppgifter som 

inte kräver legitimation och som kan utföras av uskor. Överföring av arbetsuppgifter från en 

yrkeskategori till en annan drivs ofta av krissituationer, mer systematik är önskvärt. FTV har 

länge överfört arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper, man kan lära av det. Exempel på pågåen-

de aktiviteter: vårdnära service, endoskopi-ssk, återbesök som ssk håller i via telefon/ skype, 

avancerad klinisk ssk i glesbygd (vid vissa hälsocentraler i Norrbotten).  

 

Digitala lösningar och ökad patientmedverkan 

Digitala lösningar och distansteknik är viktigt för kompetensförsörjning. Patienter kan göra 

mer själva, som att besvara ett frågeformulär i stället för att komma på återbesök, varefter 

vården kallar dem som utifrån svaren har behov av det. Sådana alternativa lösningar kan både 

underlätta för patienterna och minska arbetsbelastningen i vården. 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Kontinuitet är viktigt och personal måste vilja stanna på samma arbetsplats. Karriärmöjlig-

heterna och ledarskapet är viktiga faktorer. Bättre ersättning för skiftarbete i relation till 

kontorsarbetstider behövs. Människor vill kunna påverka sin arbetssituation och ha ett visst 

mått av autonomi även i en reglerad vårdverksamhet. Mål för dagen behöver vara tydliga. 

Som medarbetare behöver man se vad man själv kan och ska göra för att gå mot målet. 

Människor vill finnas i ett sammanhang som känns meningsfullt och man vill uppleva sig 

värdesatt av sin arbetsgivare. Alla personalkategorier måste bjudas in till och delta i 

förbättringsarbeten.  

 

Cancervårdens framtid - vad kan staten göra? 

Under våren genomför regeringen runda bords-samtal om cancervårdens framtid. Möten hålls 

27 april och 2 juni, samt i Almedalen den 4 juli. Det är bra att ge tydliga medskick till det. 
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Det går också att lämna synpunkter genom att senast den 20 augusti skicka in dessa 
via e-post till s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se 

 

 

RCC kan bidra till kompetensförsörjningsarbetet genom att 

 samla goda exempel på kompetensöverföring, nationellt och regionalt, och skapa 

förutsättningar för spridning och erfarenhetsutbyte. Ett förslag är att bjuda in 

avdelningschefer från avdelningar som jobbar med cancer i regionen till en temadag, 

med förläsning om ledarskap halva dagen och andra halva dagen en inventering av 

konkreta projekt avseende kompetensöverföring. 

 internutbilda uskor för att bättre klara sina arbetsuppgifter. Cancercentrum Nus har en 

usk-utbildning som går att ta erfarenhet av.  

 sprida kunskap om vad som kräver ssk-kompetens. Kssk ska inte göra sådant som inte 

är kssk-uppgifter. 

 avsätta projektmedel för projekt som syftar till att överföra arbetsuppgifter ssk-usk, 

förutsatt att statsbidrag ger ekonomisk möjlighet till det. 

 utvärdera evidens avseende återbesöksprogram.  

 ta fram underlag för att systematiskt bedöma vilken hjälp patienten behöver utifrån 

individuella behov.  RCC initierar nu ett regionalt projekt för att skapa ett mer standar-

diserat sätt att bedöma individuella behov av cancerrehabilitering, genom att screena 

för bland annat personlighetstyp och anpassa insatser efter det.  

 verka för ett gemensamt regionalt journalsystem (helst nationellt gemensamt). 

 påverka UmU om fler ssk-utbildningsplatser. 

 

 

Styrgruppen beslutade att  

skriva till UmU och Mittuniversitetet med önskemål om förbättrade möjligheter till specialist-

ssk-utbildning. RCC skriver ett utkast, som stäms av med Oskar innan styrgruppen tar 

ställning till det. 

 

 

 

3. Rapport från RCC i samverkan 

Strategier inför runda bords-samtalen har diskuterats. RCC har föreslagit namn på deltagare, 

men departementet väljer själva vilka de bjuder in. 

 

Mats Bojestig håller i en utredning om vad det ska bli av den statliga kvalitetsregistersats-

ningen. Det tycks bli klart mindre statliga medel än tidigare och det måste registren anpassa 

sig efter. Många register vill ha en patientöversikt som kan användas i det kliniska arbetet. 

Dessa måste då CE-märkas. Om man har en gemensam nomenklatur kan sökord byggas in i 

journalsystemen för direktöverföring av data. Swelife skriver en ansökan om medel bland 

annat för detta semantikarbete. Denna ansökan har efter styrgruppens möte beviljats medel.  

 

Nationella läkemedelsregistret startar efter sommaren som regionala minidataset. En regional 

arbetsgrupp är utsedd, där Elisabeth, Lena och Michael ingår från RCC Norrs styrgrupp. 

 

mailto:s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se
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Under hösten slutar Gunilla Gunnarsson som nationell cancersamordnare, en ersättare söks. 

Lena Damber går i pension, en ny nationell kvalitetsregistersamordnare söks.  

 

   

4. Nationella vårdprogram för 

a) Hodkins lymfon 

b) T-cellslymfom 

c) Malignt melanom 

d) Cancerrehabilitering 

 

Styrgruppen diskuterade vårdprogrammet för cancerrehabilitering och det arbete som det 

krävs i regionen för att arbeta i enlighet med det. I den regionala konsekvensbeskrivningen 

konstateras att varje diagnos måste skatta antal patienter och behov. Styrgruppen bedömde att 

det är bättre att börja jobba praktiskt med frågorna än att göra mer inventeringar.  

 

I Region JH har en multiprofessionell arbetsgrupp tillsatts som ser över hur man idag arbetar 

med rehabilitering, inklusive cancerrehabilitering, och vad som behöver göras. Gruppen ska 

redovisa i juni. LVN har arbetat med frågan inom sitt LCC. Enligt verksamhetschefen vid 

LVN:s rehabklinik finns de nödvändiga resurserna, men man ska lära sig att använda dem rätt 

till patienterna med de största behoven. Psykiatrin har involverats i detta arbete. 

 

Owe poängterade att cancerrehabiliteringen utifrån ett patientperspektiv bör ses som tre steg; 

vid diagnostillfället, under behandling och efter behandling. Ibland kan behandlingsbiverk-

ningar vara så svåra att vissa patienter skulle välja bort behandlingen om man var fullt 

medveten om biverkningarna, eller åtminstone vara beredd på dem. 

 

Nationellt inrättas cancerrehabcentrum på flera ställen i landet, där man jobbar tydligt enligt 

rehabpyramiden. RCC startar nu ett projekt för att försöka skapa ett ”rehab-SVF”, med Per 

Fransson som projektledare. I Sunderbyn och Östersund pågår ett projekt för att prediktera 

vilka patienter som behöver mer kvalificerat stöd. RCC arbetar genom Katja Vuollet för att 

införa distresstermometern som ett verktyg för kssk i för en första behovsscreening. Ska man 

få personal att arbeta med frågan måste man organisera vården så att hjälp finns för dem som 

behövs.  

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna de nationella vårdprogrammen och de regionala konsekvensbeskrivningarna 

(bilagan tas bort från konsekvensbeskrivningen för cancerrehabilitering). För att 

implementera rehabvårdprogrammet behövs fortsatta regionala och landstingsspecifika 

insatser. 

 

 

5. Implementering av nationella vårdprogram i landstingen 

Frågan bordlades till ett kommande möte. 

 

 

6. kl 13.00–13.30 Lägesapporter från de regionala projekten inom patologi samt bild- och 

funktionsmedicin 

Anders Edström, Maria Näslund och Gunnela Örnberg medverkade. 
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Patologiprojektet 

Maria informerade om att patologin har haft patienten och SVF som fokus för sitt arbete. 

Inom fem områden har olika aktiviteter definierats. Arbetsgruppen diskuterar nivåstruktu-

rering och vad som ska göras överallt eller på ett ställe. 

 Digitalisering är på gång i alla län, men har kommit olika långt. Alla är med i ExDin. 

 Uppföljning av SVF: Arbete sker enligt en gemensam plan, för att få ut ledtider ur 

journalsystemen, Qlikview och datalagret, med gemensamma beslut om datapunkter. 

Unilabs i Norrbotten är idag inte med i det arbetet, men arbete pågår för samverkan. 

 Molekylärpatologi är viktig även för flera SVF. Verksamheten kring gynekologisk 

cellprovskontroll och solida tumörer omfattar två delar. Respektive län vill göra egen 

lösning avseende HPV och det är inte klart hur man ska gå vidare. 

 Kompetensförsörjning. Närmast ska man göra en inskolningsplan för nya cytodiagnos-

tiker (VLL, RJH, LVN). Det är god ST-återväxt inom patologin både i VLL och LVN. 

 Samverkan inom produktionen sker framför allt mellan Nus och Sundsvall, där Sunds-

vall idag tar en del prover från Nus. Arbete pågår för dataåtkomst över länsgränserna.  

 

Vinnovaprojektet för ExDin går ut vid årsskiftet, man söker nu huvudman (Inera).  Alla 

önskar ha ett enda gemensamt nationellt nätverk. Man ser över var subspecialister finns i 

Sverige för en nationell nivåstrukturering. RCC och HSD-nätverket har lyft vikten av 

detta till Inera. Nätverket består av labben och ett nav, där labben ansvarar för gransk-

ningstjänsterna och navet driver nätverket och stödjer medlemmarna. Under projekttiden 

tillhandahåller Sectra RXI-plattformen men det är oklart vilken plattform det blir i fram-

tiden. Idag är 60 % av patologlabben med i ExDin.  

 

BFM-projektet 

Gunnela informerade om arbetet med prioriterade områden. Det är god delaktighet från hela 

regionen, men man har haft svårt få till arbetsgrupper och ännu ligger mycket av arbetet på 

verksamhetscheferna. 

 Kompetensförsörjning: radiologbristen är det stora problemet, som man har många 

delaktiviteter kring. Genom SVF:erna försöker man samverka så mycket man kan, 

bl.a. med distansgranskning, men mycket landar på Nus. Man försöker hitta lösningar 

mot stafettberoende, bland annat genom att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkes-

kategorier. Sonografer (rtg-ssk utbildade i ultraljudsteknik) finns i Norrbotten och i 

RJH, man vill införa det även i VLL och LVN. 

 ST-tjänster kräver handledning fysiskt på plats. Studierektorerna har nätverk som leds 

från Nus, avrapporterar till chefssamrådet. Det är stor brist på rtg-ssk i Sundsvall och 

Östersund. Man vill köpa utbildningsplatser, på den distansutbildning som finns i 

Luleå går mest studenter söderifrån. Det är svårt att få studenterna att åka utanför 

utbildningsorten för verksamhetsnära praktik, man arbetar med praktiska lösningar 

kring bostäder och att det inte ska bli dyrare för studenten att åka till annan ort. 

 PET-CT-utredningen, kompetensen är central för att bedriva verksamheten. 

 Inventering av annan utrustning och samordna investeringar i regionen. Ett svar ska 

lämnas till NRF 14/4. 

 MDK-vidareutveckling pågår, snart klart i samarbete med RCC-processledarna. BFM-

arbetsgruppen arbetar för att hela regionen ska vara med i MDK, som ska bygga på 

regionens samlade kompetens. Östersund är mycket aktiva i det.  
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 E-remisser, inväntar projektgruppens rapport 10/5. 

 Patientupplevelser. SVF-PREM ger inga svar specifikt avseende radiologin. 

Bemötande och tillgänglighet är viktiga områden som innefattar radiologin.  

 

 

7. PET-CT-utredningen 
Styrgruppen diskuterade den utskickade rapporten och instämde i utredningens slutsatser. 

Huvudsakligen diskuterades hur snart det finns behov av investeringar i ytterligare utrustning. 

VLL utreder möjligheten att som ett första steg möta behov av ytterligare volym genom 

anställningar för både dag- och kvällsskift och eventuellt även helgbemanning för befintlig 

utrustning.  

 

Avseende investering i ytterligare utrustning ställde sig styrgruppen bakom utredningens 

förslag B. Investering i ytterligare utrustning bör först ske vid Nus. Förberedelsearbete för en 

tredje utrustning, med placering i Sundsvall, bör påbörjas parallellt med det. 

 

Utredningen och dess slutsatser redovisas för förbundsdirektionen vid dess möte i maj.  

 

 

8. RCC:s arbete med patientsamverkan 

En sammanställning av RCC:s arbete med patientmedverkan hade skickats som information 

till styrgruppen inför mötet. Styrgruppen konstaterade vikten av patientsamverkan och att 

mycket av det RCC har gjort går att tillämpa även inom andra områden. Vikten av att även ha 

med närstående i arbetet poängterades. 

 

 

9. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR)  

PNR önskar att minst en representant från RCC Norrs regionala PNR får ingå i landstingens 

lokala patientråd när sådana etableras. Idag ingår flera representanter från RCC Norrs PNR i 

VLL:s lokala patientråd. Representation från RCC Norrs PNR saknas i LVN och RJH. 

Norrbotten saknar patientråd. 

 

Frågor från PNR: 

- Hur många patienter det är rimligt att en kontaktsjuksköterska har ansvar för? RCC 

sydöst har ett nyckeltal 100 nydiagnostiserade/år. 

- Hur er tillgången till rehabpersonal ser ut i regionen? Se diskussion under fråga 4. 

- Cancerstudier.se – kan styrgruppen agera för att fler studier registreras? 

Vetenskapsrådet arbetar med en studieportal, kliniskastudier.se, där kravställning 

pågår. När den är igång kan vi skjuta över/spegla data från cancerstudier.se. 

Cancerstudier.se ska nu göra en förvaltningsplan. I det arbetet ingår hur man ska 

arbeta för att få in studier. Samarbete ska ske även med läkemedelsföretagen. Alla 

behöver hjälpas åt att fånga upp studier som finns. 

 

Styrgruppen beslutade att 

uppdra åt verksamheterna i landstingen/regionerna att registrera sina pågående studier i 

databasen. 
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10. Kontaktsjuksköterskeutbildning efter 2017 

 

Styrgruppen beslutade att 
inte starta någon kontaktsjuksköterskeutbildning under 2018.  

 

 

11. Aktuella SVF-resultat från norra regionen 

Anna-Lena presenterade aktuella resultat, se presentation utskickad tillsammans med 

minnesanteckningarna. 

 

 

12. Aktuellt läge i processen för rekrytering av ny RCC-chef 

Mats redogjorde för arbetet med rekryteringsprocessen. Annons planeras gå ut under maj. 

 

 

13. Datum för höstens styrgruppsmöten 

Tisdag 5 sep kl 15–17 

Tisdag 14 nov kl 15–17 

 

 

14. Nästa möte 

1 juni kl 15-17 

 

 

15. Övriga frågor  

SKL hade aviserat förkortad rapporteringstid till Signe-databasen (SVF-ledtidsdata). 

Styrgruppen tyckte att det blir för kort tid och landstingen skulle kontakta SKL i frågan.  

Denna fråga behandlades i RCC i samverkan den 27 april, med beslut att databasen ständigt 

ska vara öppen. Det innebär att siffrorna löpande uppdateras. Rapport kommer att publiceras 

en gång per år utifrån avläsning ett givet datum. 

 

Vårdanalys rapport om implementeringen av patientlagen visar att lagen inte har stärkt 

patientens ställning. 

 

 


