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1. E-remisser, diskussion med representanter för regionens it-enheter och ställnings-

tagande till fortsatt arbete. 

 

Sara Winqvist redogjorde för planerat arbete i VLL. Frågan om E-remisser innefattar två 

delar, allmänremisser samt beställningar och svar från lab och röntgen. För allmänremisser 

vill man invänta kommande vårdinformationssystem och uppkoppling till nationella tjänste-

plattformen. Beställningar och svar från lab och röntgen kommer inte att kunna kopplas mot 

den nationella plattformen. För dessa finns i VLL ett ärende i orienteringsfas avseende en 

lösning via InfoSolutions.  

 

Norrbotten har en brytpunkt för VAS år 2023, men kan göra lösningar inom VAS före det. 

 

IT-enheten i RVN har bedömt att andra IT-satsningar har högre prioritet än E-remisser. Enligt 

enhetens företrädare vid mötet måste ett eventuellt beslut som innebär en annan avvägning tas 

högre upp i regionens organisation. 

  

IT-enheten i RJH har gjort bedömningen att efterfrågan avseende E-remisser i RJH främst 

gäller allmänremisser och vill för dessa använda det nationella tjänstekontraktet, som Cosmic 

har stöd för. För patologins remiss- och svarshantering pågår ett arbete med att integrera 

Cosmic mot Sympathy i VLL  

 

Styrgruppens landstingsrepresentanter uttryckte samstämmigt att E-remisser är ett prioriterat 

önskemål från vårdverksamheterna, med störst behov för diagnostiken. Det har lyfts som den 

mest högprioriterade frågan från bild- och funktionsmedicin regionalt. Den initiala utrednin-

gen av E-remisser, som gjordes på styrgruppens uppdrag, föreslog en lösning baserad på 

uthopp från respektive landstings/regions journalsystem. Ett sådant alternativ bedöms vara 

fortsatt intressant.  

 

Styrgruppen beslutade att 

åter lämna frågan till beredningsgruppen, för presentation och förankring med landstings-

direktörerna för ställningstagande till fortsatt hantering. 

 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna godkändes. 

 

 

3. Aktuellt från RCC i samverkan 

a) Överenskommelsen mellan staten och SKL om kortare väntetider för cancervården 2018  

(Den presentation som visades vid mötet bifogas i utskicket med minnesanteckningarna.) 

 

391 miljoner tilldelas i stimulansmedel till landstingen, fördelade efter befolkningsstorlek. För 

att få ta del av dessa medel ska landstingen 

• införa samtliga 3 nya SVF (vulva, NET, buksarkom) 

• fortsätta att arbeta enligt redan införda SVF 

• lämna in handlingsplan senast 15/3, redovisning 1/11 

• genomföra PREM-mätningar (krav för SVF införda 2015–2017) 

• inleda implementering av den elektroniska Min vårdplan 
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• kvalitetssäkra data till den nationella väntetidsdatabasen 

• planera för att nå 2020-målet: att 70 % av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska 

utredas via ett SVF, och att 80 % av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom 

utsatta maximala tidsgränser. 

 

Överenskommelsen innehåller även många uppdrag riktade till RCC-organisationen. RCC ska 

• stödja, stimulera och samordna SVF-arbetet. 

• arrangera ett nordiskt SVF-möte om forskning och erfarenhetsutbyte.  

• ge stöd för att stärka kvalitetsutvärdering av SVF. 

• fortsätta arbetet med nationella vårdprogram, inklusive ta fram en modell för hur 

omhändertagande av återfall, uppföljning och rehabilitering av cancersjukdom. 

• färdigställa den elektroniska nationella Min vårdplan. 

• stödja införandet och användningen av läkemedelsregistret. 

• utarbeta nationella patientinformationer kopplat till befintliga regimer och om sunda 

levnadsvanor. Informationen ska gå att länka till Min vårdplan. 

• utarbeta programförslag för effektiva metoder för tidig diagnostik av hudcancer och 

genomföra en workshop om arbetsfördelning inom området. 

• stödja landstingen att införa allmän screening för kolorektalcancer. 

• utarbeta en kvalitetsregistermodul med indikatorer för uppföljning av cancerrehabilitering.  

• synkronisera nationella vårdprogram- och nationella kvalitetsregistergrupper.  

• föreslå en modell för optimal screening och inklusion av patienter i kliniska studier.  

• arbeta med nationell nivåstrukturering inom minst tre områden och följa upp startade 

nationella vårduppdrag.  

 

RCC i samverkan ger nu uppdrag till befintliga eller nya arbetsgrupper att arbeta med dessa 

olika områden. 

 

b) Nationell nivåstrukturering 

RCC i samverkan har valt följande områden för utredning avseende ev. nationell nivå-

strukturering: 

• Huvudhalstumörer: omfattande kirurgi samt avancerad strålterapi  

• CNS-tumörer: avancerad strålbehandling, neurokirurgi  

• Cervixcancer: strålbehandling, annan behandling  

Nationella sakkunniggrupper kommer att tillsättas för dessa områden. 

 

Platsbesök vid alla etablerade nationella vårdenheter kommer att genomföras under 2018. 

Uppföljningsbesök för analcancer vid Nus är planerat till den 16 oktober. 

 

 

4. Frågor från patient- och närståenderådet (PNR) 

 

PNR efterfrågar information om deltagande i kliniska studier i regionen. Studier görs både på 

Nus och på länssjukhusen. Deltagandet varierar mellan olika diagnoser, men ligger generellt 

på samma nivå som i landet i övrigt. En nationell arbetsgrupp arbetar för att få in fler patienter 

i kliniska studier.  Regelverket är begränsande när utförandet av studien kräver att den görs på 

specifika vårdenheter. Forum Norr har just skrivit en rapport om hinder i forskningen som 

bl.a. lyfter dessa problem, som skulle kräva en lagändring. 
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PNR:s verksamhetsberättelse för 2017 hade skickats till styrgruppen inför mötet. 

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna att patient- och närståenderådets verksamhetsberättelse överlämnas till Förbunds-

direktionen. 

 

 

5. Lägesavstämning avseende start av registrering i läkemedelsregistret i respektive 

landsting/region 

VLL: En person vid cancercentrum  har utsetts och ska registrera i systemet för hela VLL. 

Registreringen startar i februari, med avsatt tid en dag per vecka. 

 

RVN: Inga beslut har fattats. Frågan har diskuterats i lokala cancerrådet (LCC) och ligger hos 

hälso- och sjukvårdsdirektören för beredning.  

 

RN: Frågan har diskuterats i lokala cancerrådet (LCC), men inga beslut har fattats.  

 

RJH: Två personer har utsetts för att sköta registreringen för hela RJH, en sekreterare och en 

sjuksköterska på onkologmottagningen vid kirurgkliniken.  Registeringen har ännu inte 

påbörjats. 

 

 

6. Remissrunda 2 för nationellt vårdprogram för KLL 
Styrgruppen diskuterade behov av horisontell prioritering och hur vårdprogram processas i 

landstingen. Dessa frågor diskuteras vidare på det kommande fysiska styrgruppsmötet. 

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna vårdprogrammet. 

 

 

7. Utarbetande av en regional cancerplan för 2019–2021.  

Ett förslag till upplägg av arbetet hade skickats till styrgruppen inför mötet.   

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna det föreslagna upplägget och uppdragsmallen, som kompletteras med avseende på 

kliniska studier. 

 

 

8. Surveillance av levercellscancer. Behövs åtgärder och kan/bör något göras region-

gemensamt? 
 

Oskar Hemmingsson redogjorde för nuläget, där den decentraliserade uppföljningen inte 

fungerar fullt ut. Målet är att 40% av patienterna ska upptäckas via surveillance, nu är det 

17% i norra regionen. Ca 100-200 patienter/år med diagnoser som hepatit, cirrhos och porfyri 

behöver följas i respektive landsting. Oskar föreslår att en gastroenterolog och en endokrino-

log i respektive landsting ges ett tydligt uppdrag att organisera uppföljningen och att sekre-

terarresurs avsätts för administration. Ansvaret kan ligga på en chef per landsting. 
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Styrgruppen beslutade att 

Oskar skriver ett uppdragsdokument som kan användas i landstingen. Till nästa styrgrupps-

möte ser respektive landsting över vilka personer i den egna organisationen som är lämpliga 

för uppdraget.  

 

 

9. Årsrapport för RCC Norr 

Ett utkast till årsrapport hade skickats till styrgruppen inför mötet. 

 

Styrgruppen beslutade att 

godkänna att rapporten skickas till förbundsdirektionen, med ett förtydligande om använd-

ningen av den landstingsfinansierade delen av budgeten. 

 

 

10. Budget RCC Norr – diskussion kring budgetförutsättningar för 2019 

Sjukvårdsregionens kostnad för IT-plattformen INCA, där cancerregistret och kvalitetsregist-

ren inom cancervården ligger, betalas från den landstingsfinansierade delen av RCC Norrs 

budget. 2019 kommer den kostnaden att höjas från nuvarande 900 000 kr till 1 500 000 kr.  

Frågan om RCC Norrs budget tas upp för fortsatt diskussion vid nästa styrgruppsmöte. 

 

 

11. Lokala projektledare för cancerrehabilitering i respektive landsting/ region – har 

dessa personer utsetts? 

Styrgruppen beslutade i november att lokala processledare för respektive landsting/region ska 

utses och att RCC Norr bidrar med 10 % lönemedel per landsting/region under 2018. 

Inget landsting/region hade vid mötet ännu utsett denna person. I Region JH pågår intervjuer. 

I VLL har ansvaret att utse någon lagts på Cancercentrum. I RN och RVN är frågan inte löst. 

 

 

12. Min vårdplan – kort information om den nationella elektroniska Min vårdplan som 

är under utveckling, samt förtydligande av uppdrag till de regionala processledarna  

Frågan bordlades p.g.a. tidsbrist. 

 

 

13. Övriga frågor  

Vid nästkommande, fysiska styrgruppsmöte ska formen för styrgruppsmötena diskuteras, 

förutom de frågor som ovan identifierats för fortsatta diskussioner. 

 

 

14. Nästa möte: Onsdagen den 25 april, fysiskt möte kl 8-15 i Luleå, med gemensam middag 

den 24 april för alla som har möjlighet. 

 

 


