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1. Föregående minnesanteckningar 
Lokala processledare för cancerrehabilitering finns i RJH och RVN, är på gång i VLL, ej klart i RN.  
Namn på ansvariga kontaktpersoner avseende surveillance (bevakning) av riskgrupper för levercellscancer 
saknas fortfarande från RJH och RVN, men meddelas Oskar så snart som möjligt. 
 
2. Aktuellt från RCC i samverkan 
Anna-Lena informerade styrgruppen. 
Nära vård – Statlig utredning pågår som lyfter primärvården och kommunernas roll. Hur kan vi 
ytterligare stärka den nära vården på cancerområdet? Flera goda exempel finns från norra regionen, men 
mer kan göras. 
Kvalitetsregister – En modul som kan kopplas till alla kvalitetsregister har tagits fram för uppföljning av 
cancerrehabilitering. Piloter genomförs inom esofagus-ventrikel, blåscancer, lungcancer. 
Medel har tilldelats från Swelife och Sjöbergstiftelsen för utveckling av patientöversikter.  
Styrgruppen poängterade vikten av att arbetet med detta synkroniseras med det pågående 
framtagandet av nya processtödjande patientjournaler.  
Nationella vårdprogram och SVF har uppdaterats. Reviderade SVF börjar gälla 2019. 
En vägledning har tagits fram för bäckenrehabilitering. Diskussion om horisontell prioritering pågår. 
Ny nationell cancersamordnare söks. 
Underrapportering i Cancerregistret.  
– Till skillnad från i många andra länder sker ingen rutinmässig efterforskning av cancerdiagnoser via 
dödsorsaksbevis i Sverige. 
– Behov finns av förbättrad inrapportering; kliniker ska göra anmälan vid cancerkodning av patient även 
om PAD saknas.  
RCC har haft möte med Försäkringskassan angående flexibel sjukskrivning och anordnar gemensam 
workshop under hösten. 
 
3. Frågor från patient- och närståenderådet 
Återkommer vid nästa styrgruppsmöte. Nästa PNR-möte hålls den 20 september. 
 
4. Organiserad PSA-testning 
Bilagor: Organiserad PSA-testning Remissversion september 2018 samt Medel för organiserad PSA-testning 180829.  
 
Socialstyrelsen rekommenderar inte allmän screening av prostatacancer, men anger att män bör få 
information om för- och nackdelar med PSA-testning och därefter erbjudas testning. På uppdrag av 
Socialstyrelsen har SKL genom RCC utarbetat ett förslag till underlag för organiserad PSA-testning på 
landstingsnivå. Detta förslag är nu på remiss. Chefssamrådet för cancervården har uppdragit åt den 
regionala processarbetsgruppen för prostatacancer att utarbeta förslag till ett regiongemensamt remissvar. 
 
Socialdepartementet har anslagit medel för att på landstingsnivå kartlägga hur PSA-test erbjuds idag, hur 
organiserad PSA-testning skulle kunna starta i landstinget och vad som skulle krävas för att få denna 
organiserade PSA-testning på plats. Enligt instruktionerna kan en sådan förstudie med fördel göras i 
samverkan mellan landsting/regioner i sjukvårdsregionen. RCC Norrs regionala processledare för 
prostatacancer, Johan Styrke (urolog i Sundsvall), kan inom ramen för sitt RCC-uppdrag och i samverkan 
med den regionala processarbetsgruppen för prostatacancer genomföra denna förstudie för hela norra 
sjukvårdsregionen, inklusive att delta i den nationella workshopen den 8 oktober. Förstudien kommer att 
ge ett fördjupat underlag för respektive landsting/region inför ställningstagande till att ev. införa en 
organiserad PSA-testning. 
 
Styrgruppen ställde sig positiv till att en regiongemensam förstudie för hela norra regionen 
genomförs enligt ovan.  
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5. Planering inför 2019 – lägesavstämningar med respektive landsting/region 
Såväl nuvarande regering som Moderaterna har tydligt sagt att de ha en fortsatt cancersatsning, men ännu 
vet vi inte hur, med hur mycket och under hur lång tid. Hur landsting/regioner förbereder sig vid olika 
möjliga scenarion diskuterades. 
RVN: har en reservplan ifall fortsatt statlig finansieringen uteblir, detaljer presenteras nästa vecka. 
RN: Fortsätter i nuvarande form, men med en SVF-projektledare (tidigare två). 
VLL: Arbetet med cancersatsningen samordnas via lokalt cancercentrum (LCC), tillhör den ordinarie 
verksamheten och finansieras inom budget. Det finns fortsatt mycket att utveckla inom cancervården. 
 
6. Lägesrapport avseende registrering i läkemedelsregistret  
Inrapporteringen har kommit igång på ett bra sätt i hela norra sjukvårdsregionen. Central registrering i 
varje landsting/region har varit en framgång.  
 
7. Förberedelser för start av allmän kolorektalscreening 2019  
Lägesavstämning med respektive landsting/region – vilka prioriteringar görs för att möjliggöra en 
screeningstart? 
Samtliga landsting/regioner i norr är positiva till allmän kolorektalscreening, men resursförstärkningar 
behövs för införande. I flera landsting/regioner har endoskopiköerna vuxit under sommaren. Flera 
landsting/regioner har brist på koloskopister. Ibland saknas lokaler eller apparatur. Diskussioner kring 
införandet pågår i samtliga landsting/regioner.  
Styrgruppen ser fördelar om införandet görs på ett likartat sätt i norra sjukvårdsregionen, bland 
annat avseende åldersgrupper, och förordar en diskussion om detta i RAFI-gruppen och i det 
regionala chefssamrådet.  
 
8. Cervixcancerprevention  
Information om pågående kvalitetsgranskning p.g.a. ökande incidens av cervixcancer, samt lägesavstäm-
ning med respektive landsting/region av pågående arbete med införandet av det nya HPV-baserade 
vårdprogrammet. 
 
Under de senaste åren har kvinnors nyinsjuknande i livmoderhalscancer ökat. En nationell arbetsgrupp 
arbetar med uppföljning av vad ökningen kan bero på. Den främsta identifierade orsaken är att en ökande 
del av kvinnor som får livmoderhalscancer har cellprov som bedömts normalt i föregående provtagning. 
Den bakomliggande orsaken till detta undersöks vidare tillsammans med landets laboratorier. Detta 
problem har ytterligare tydliggjort vikten av att snarast övergå till HPV-baserad screening. Norra sjuk-
vårdsregionen ligger efter övriga landet i detta. 
RN och RVN har kommit långt i förberedelsearbetet för att införa HPV-baserad screening och jobbar på 
enligt plan. VLL håller på att rekrytera en ny projektledare för arbetet, och RJH är för sitt införande 
beroende av det arbete som görs i VLL 
 
9. Bevakning av väntetider i norra sjukvårdsregionen 
Behovet av att fortlöpande bevaka väntetiderna i cancervården i norra regionen diskuterades vid chefs-
samrådets möte den 28 augusti. Det resulterade i ett uppdrag till de regionala processarbetsgrupperna 
inom några diagnoser att kartlägga vilka väntetider som är viktigast att följa och hur de kan följas.  
Styrgruppen ställde sig bakom det upplägget. 
 
10. Lägesrapport över pågående arbete med den regionala cancerplanen för 2019–2021 
Processarbetsgrupperna har tagit fram underlag. En regional processledare för hjärntumörer saknas ännu, 
men RCC arbetar för närvarande med ett underlag även för den diagnosen. Ewa Lundgren håller på med 
skrivandet av den övergripande planen. Ett utkast kommer att delges styrgruppen för synpunkter vid 
mötet i november.  
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11. Lägesrapport avseende arbetet med E-remisser 
Frågan har diskuterats länge och i flera forum. Vid styrgruppens möte i februari 2018 gavs en lägesrapport 
och styrgruppen uttryckte samstämmigt att E-remisser är ett prioriterat önskemål från vårdverksam-
heterna, med störst behov för diagnostiken. En lösning baserad på uthopp från respektive landstings/ 
regions journalsystem bedömdes vara fortsatt intressant.  
 
Nuläge: VLL arbetar med elektroniska beställningar och svar för externa beställare utifrån laboratorie-
medicin, men förbereder för att samma arkitektur och upplägg ska kunna nyttjas i BFM-flöden ifall beslut 
om det tas. En orienteringsrapport presenterades 180831. Konkretisering är påbörjad och beräknas pågå 
under hösten. Om beslut tas om realisering är planen att upphandling av växel m.m. kan ske under 2019. 
Styrgruppen beslutade att RCC Norr ska följa utvecklingen och att frågan ska vara en stående 
punkt vid varje styrgruppsmöte. 
 
12. Övriga frågor 
Avgift för INCA 
Sjukvårdsregionernas grundavgift för INCA-plattformen har inte räknats upp på länge och behöver nu 
höjas från 0,9 Mkr till 1,4 Mkr. Norra regionens avgift finansieras via RCC Norrs budget från 
landsting/regionerna i norr. Beslut om nivån på denna finansiering ligger hos NRF.  
Styrgruppen konstaterade att alternativet att finansiera den ökade plattformskostnaden genom att 
dra ned på medel för processledarnas utvecklingsarbete kommer att påverka cancervården 
negativt och rekommenderar landstinget/regionerna att tillskjuta medel till ökad grundavgift för 
INCA. 
 
RCC Norr flyttar den 6 september till nya lokaler i hus 5B på Nus-området 
Följ gul skyltning från blodcentralen till Cancergenetisk mottagning för att hitta rätt. 
 
Ny forskningssamordnare söks 
Benny Björkblom avslutar sitt uppdrag. Anders och Oskar har ombetts undersöka möjliga kandidater för 
uppdraget. Anders har talat med Marie Lundholm som ställt sig positiv. Anna-Lena kontaktar henne. 
Cancerforskningsrådet har inte haft möte på länge, men bör sammankallas för att diskutera vilken roll och 
funktion rådet kan ha. 
 
Avtackning av styrgruppsmedlemmar 
Anna-Lena tackade Mats Brännström, Ann-Christin Sundberg och Birgitta Larsen för väl utfört arbete i 
styrgruppen.  
 
Nina Fållbäck-Svensson blir ny förbundsdirektör från och med oktober och därmed ordförande i 
styrgruppen. 
 
13. Nästa möte: tisdagen den 13 november kl.15–17 (videomöte) 


